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Zápisnica č. 7/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 9. 4. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka  
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 6475/68-2013) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť smeruje proti: Radio ON s.r.o.     číslo licencie: R/99 
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Dozorovaný subjekt: Obecné siete, s.r.o.        
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 336/67-2013) 
Sťažnosť smeruje proti: ANTIK Telecom s.r.o.     číslo registrácie: TKR/239 
 
5/ SK č.: 145-PLO/D-1536/2013 zo dňa 26. 3. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.          číslo licencie: TD/82 
 
6/ SK č.: 116-PLO/D-862/2013  zo dňa 20. 2. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: CondorNet, s.r.o. 
 
7/ SK č.: 140-PLO/D-1465/2013 zo dňa 21. 3. 2013 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: AGENTURA S, s.r.o.         číslo licencie: TD/30 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 316/30-2013      
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 21. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 473/40-2013      
(na vysielanie programu Pozvánka pre pištoľníka zo dňa 20. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie:T/219, TD/16  
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 746/59-2013      
(na vysielanie programu Šport+ zo dňa 22., 25. 11. 2012)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1038/112-2013      
(na vysielanie programu Prípad na vidieku zo dňa 3. 3. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona            
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12/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 178/15-2013, 426/33-2013      
(na vysielanie programu Večer pod lampou zo dňa 10. 1. 2013 )  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona        
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 910/102-2013      
(na vysielanie programu Najprísnejší rodičia zo dňa 21. 2. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 910/103-2013      
(na vysielanie programu Najprísnejší rodičia zo dňa 14. 2. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 530/47-2013      
(na vysielanie programu Kuriér zo dňa 30. 1. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15  
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 403/32-2013      
(na vysielanie programu Piesne na želanie  z dní 19. 1. a 26. 1. 2013)  
Vysielateľ: Rádio LUMEN spol. s r.o.     číslo licencie: R/75  
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 708/56-2013      
(na vysielanie programu Wanted zo dňa 10. 2. 2013 - reklama)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15  
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 716/57-2013      
(na vysielanie programu Wanted zo dňa 10. 2. 2013 - program)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15  
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 590/51-2013      
(na vysielanie programu Experti zo dňa 4. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15  
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 832/69-2013      
(na vysielanie programu Experti zo dňa 18. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15  
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 706/55-2013      
(na vysielanie upútavky na program Kosti zo dňa 10. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15  
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/79-2013      
(na vysielanie programu Mediálna honba z dňa 5. 2. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie:T/219, TD/16  
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23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 529/46-2013      
(na vysielanie programu Pestúnka zo dňa 31. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 473/43-2013     
(na vysielanie programu Pasca v džungli z dňa 27. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie:T/219, TD/16  
 
25/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 872/78-2013 a 872/73-2013      
(na vysielanie programu Nevyslovená pravda z dní 5. 2. a 7. 2. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie:T/219, TD/16  
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 473/42-2013     
(na vysielanie programu Geronimo z dňa 27. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie:T/219, TD/16  
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 244/21-2013      
(na vysielanie programu Ako uloviť družičku zo dňa 16. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 931/108-2013      
(na vysielanie zo dňa 24.2.2013 - hlasitosť upútaviek) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona            
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 168/16-2013, 232/17-2013, 232/18-2013, 232/19-2013, 296/26-2013, 296/27-2013  
(na vysielanie programov Televízne noviny zo dňa 10. 12. 2012, 11. 12. 2012, 10. 1. 2013, 10. 1. 2013 
(o 23:38), 14. 1. 2013, 14. 1. 2013 (o 23:15) a Teleráno zo dňa 15. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 367/31-2013      
(na program Trnkovo Úplne vážne – Unikol záznam zo zákulisia prezidentovho príhovoru 
zaznamenaný dňa 26.2.2013 (tv.sme.sk) 
Prevádzkovateľ: Petit Press, a.s.            
 
31/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 689/8/TV-2013 
(monitorované dni: 4. 2. 2013, 6. 2. 2013, 10. 2. 2013) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,               číslo licencie: T/39, TD/15 
 
32/ SK č.: 52-PLO/O-584/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(správa č. 5858/4/TV-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/deň: RESIDENCE.TV/17. 11. 2012  
ÚK: Telemone, s.r.o.        číslo licencie: T/217 
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33/ SK č.: 53-PLO/O-585/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
Doplnenie : Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(správa č. 5859/3/TV-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/deň: MUSIQ 1/17. 11. 2012 a 18. 11. 2012 
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.       číslo licencie: T/216 
 
34/ SK č.: 43-PLO/O-574/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam vysielania/deň: Česko Slovensko má talent/16. 9. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39 
 
35/ SK č.: 463-PLO/O-5657/2012 zo dňa 6. 11. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4178/292-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň:  Noviny/Traktorumista (Tri promile za volantom traktora)/  
4. 8. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39 
 
36/ SK č.: 503-PLO/O-6417/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4802/348-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované komunikáty/dni: upútavka na program Česko Slovensko má talent, Stratený, 
upútavkové bloky a programové ponuky /23. 9. 2012, 9. 9. 2012, 16. 9. 2012, 30. 9. 2012,  
14. 10. 2012, 30. 10. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
37/ SK č.:  

• 299-PLO/O-2723/2011 zo dňa 26. 4. 2011 
Doplnenie: Správa č. 18/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované komunikáty/dni: reklamné šoty na lieky IBALGIN FAST, Olynth HA, Nalgesin S/5. 3. 2011,  
7. 3. 2011 

• 300-PLO/O-2725/2011 zo dňa 26. 4. 2011 
Doplnenie: Správa č. 18/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň: reklamný šot  na liek Nalgesin S/7. 3. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
38/ SK č.: 142-PLO/O-1385/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 321/15-2012) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň: komunikáty,  ktoré mohli naplniť definíciu vlastnej propagácie/ 
17. 1. 2012 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
39/ SK č.: 14-PLO/O-305/2013 zo dňa 15. 1. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5539/374-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Agentky D.E.B.S./3. 11. 2012 
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ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
40/ SK č.: 501-PLO/O-6415/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4985/352-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Pomstiteľ /30. 9. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219 
 
41/ SK č.: 504-PLO/O-6418/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 4802/348-2012, 5489/371-2012, 4802/346-2012, 5232/363-2012, 4802/347-2012, 
4985/352-2012) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované dni: 9. 9. 2012, 16. 9. 2012, 23. 9. 2012, 30. 9. 2012, 14. 10. 2012  
ÚK: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219, TD/16 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
42/ SK č.: 103-PLO/D-739/2013 zo dňa 13. 2. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie  
ÚK: BDTS s.r.o.           
 
43/ SK č.: 133-PLO/D-1256/2013 zo dňa 11. 3. 2013 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou     číslo registrácie: TKR/92 
 
44/ SK č.: 34-PLO/D-499/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TRNAVATEL, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/161 
 
45/ SK č.: 36-PLO/D-502/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo      číslo registrácie: TKR/131 
 
46/ SK č.: 4-PLO/D-171/2013 zo dňa 14. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: OBEC SAT s.r.o.          číslo registrácie: TKR/232 
 
47/ SK č.: 117-PLO/D-970/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.        číslo licencie: T/86 
 
48/ SK č.: 55-PLO/D-506/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie      
ÚK: KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.      čísla licencií: T/189, TD/34 
 
49/ SK č.: 82-PLO/D-586/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS       číslo licencie: T/214 
 
50/ Rôzne 
 

************************* 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 323 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 13-07/1.284: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 6475/68-2013) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
Sťažnosť smeruje proti: Radio ON s.r.o.     číslo licencie: R/99 
 
Uznesenie č. 13-07/2.285: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Radio ON s.r.o., 
Bratislava vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvenciu 97,2 MHz Bratislava – Devínska Nová Ves 
nevyužíva na účely, na ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/324: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 23. 4. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-07/325: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 19. 4. 2013                    Z: PLO 
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K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Dozorovaný subjekt: Obecné siete, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-07/3.286: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Obecné siete, s.r.o., 
Nitra, IČO: 36 831 522 vo veci možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie bez jej registrácie. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/326: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T:  19. 4. 2013                                             Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 336/67-2013) 
Sťažnosť smeruje proti: ANTIK Telecom s.r.o.     číslo registrácie: TKR/239 
 
Uznesenie č. 13-07/4.287: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie č. 
TKR/239, spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., Košice vo veci možného porušenia povinnosti  

I.  podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním 
retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov, 

II.  podľa § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. uzatvoriť s každým užívateľom typovú 
zmluvu, 

III.  podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovať retransmisiu v súlade s jej 
registráciou, 

IV.  podľa § 60 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámiť Rade zmenu údajov uvedených v § 57 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. súhrnne za celý územný rozsah raz ročne do 31. 
januára podľa stavu k 1. januáru daného kalendárneho roku.  

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 



 8 

Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/327: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 23. 4. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-07/328: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 19. 4. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 145-PLO/D-1536/2013 zo dňa 26. 3. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.          číslo licencie: TD/82 
 
Uznesenie č. 13-07/5.288: 
Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a  § 5 
ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 145-PLO/D-1536/2013 
zo dňa 26.03.2013 ( č.p.d. 1536) a podľa ustanovenia § 28 zákona č.220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní, posúdila doručené oznámenie o zmene licencie  č. TD/82 na televízne vysielanie účastníka 
konania:  
 
Antik Telecom s.r.o. 
Čárskeho 10 
040 01 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu č. TD/82 na digitálne televízne vysielanie nasledovne v časti názvu  programovej služby 
nasledovne :  
Článok I., bod č. 2. sa mení a znie: 
„2.  Názov programovej služby: Miestna TV Trebišov“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
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Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/329: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 145-PLO/D-1536/2013, zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti Antik Telecom s.r.o., Košice. 
T: 9. 5. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
SK č.: 116-PLO/D-862/2013  zo dňa 20. 2. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: CondorNet, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-07/6.289: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 116-PLO/D-862/2013 začatom 
dňa 20.02.2013, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
CondorNet, s.r.o. 
Kováčska 1  
080 01 Prešov  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh od nu t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

Udeľu j e  
 

CondorNet, s.r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 110  
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

 
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, IPTV, DVB-S, DVB-H, MMDS, MVDS 
2. Názov programovej služby: TV ŠARIŠ 

      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa e-mailového podania účastníka konania č. 862/2013 z dňa 20.2.2013)  
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a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 57% 
Programy - min. 43% (z toho preberaný program - 0%) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo - 43% 
2. Publicistika: 
2.1 polit. publicistika - 0% 
2.2 ostatná publicistika - 50% 
3. Dokumentárne programy - 6% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 1% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport - 0% 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 15%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam:  nevzťahuje sa  
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: nevzťahuje sa 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) : nevzťahuje sa 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 10124/P, oddiel: 
Sro, zo dňa 19.02.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 10124/P, oddiel: Sro, zo 
dňa 19.02.2013 
 

III. 
 

  Doložky doplnkových obsahových služieb: 
1.1.  názov doplnkovej obsahovej služby: EPG 

       1.2.  špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: elektronický programový sprievodca 
 
 Doložky iného verejného prenosu: 

       1.1. spôsoby verejného prenosu: KDS, MMDS (v príslušnom štandarde analógového televízneho 
príjmu). 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/330: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 116-PLO/D-862/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti CondorNet, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 9. 5. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK č.: 140-PLO/D-1465/2013 zo dňa 21. 3. 2013 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: AGENTURA S, s.r.o.         číslo licencie: TD/30 
 
Uznesenie č. 13-07/7.290: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“),  zákona č. 
220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, v správnom konaní č. 140-PLO/D-1465/2013 zo dňa 21.03.2013, posúdila 
žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie č. TD/30 účastníka konania: 

 
AGENTURA S, s.r.o. 
Bratislavská 3691 
010 01 Žilina 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 31  ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. 
 

odníma 
 
licenciu na televízne vysielanie č. TD/30 účastníkovi konania AGENTURA S, s.r.o., Žilina z dôvodu, 
že o to  držiteľ licencie dňa 21.03.2013 písomne požiadal. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
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Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/331: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 140-PLO/D-1465/2013 písomné znenie rozhodnutia  
a zašle ho účastníkovi konania (AGENTURA S, s.r.o., ) 
T: 9. 5. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 316/30-2013      
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 21. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 13-07/8.291: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 316/30-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/332: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19. 4. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 473/40-2013      
(na vysielanie programu Pozvánka pre pištoľníka zo dňa 20. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie:T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-07/9.292: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 473/40-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ Plus vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
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Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/333: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19. 4. 2013                                         Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 746/59-2013      
(na vysielanie programu Šport+ zo dňa 22., 25. 11. 2012)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 13-07/10.293: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 746/59-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/334: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 19. 4. 2013                               Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1038/112-2013      
(na vysielanie programu Prípad na vidieku zo dňa 3. 3. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-07/11.294: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi RTVS – vysielateľ na 
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základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
dňa 3. 3. 2013 o cca 16:48 hod. odvysielal program Prípad na vidieku, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých divákov do 7 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/335: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 23. 4. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-07/336: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 19. 4. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 178/15-2013, 426/33-2013      
(na vysielanie programu Večer pod lampou zo dňa 10. 1. 2013 )  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona 
          
Uznesenie č. 13-07/12.295: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Dvojka odvysielal dňa 10. 1. 2013 o cca 
22:05 hod program Večer pod lampou, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-07/337: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 23. 4. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-07/338: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začiatok správneho konania. 
T: 19. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 910/102-2013      
(na vysielanie programu Najprísnejší rodičia zo dňa 21. 2. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-07/13.296: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 910/102-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová proti 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/339: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 4. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 910/103-2013      
(na vysielanie programu Najprísnejší rodičia zo dňa 14. 2. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-07/14.297: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 14. 2. 
2013 o cca 20:29 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Najprísnejší 
rodičia, ktorý bol cca prvých 9 minút označený ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 
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rokov, pričom grafický symbol jednotného systému označovania sa následne zmenil na – nevhodný 
pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k porušeniu § 6 ods. 5 vyhlášky 
Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., a teda  k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/340: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 23. 4. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-07/341: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 19. 4. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 530/47-2013      
(na vysielanie programu Kuriér zo dňa 30. 1. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-07/15.298: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 530/47-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-07/342: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 403/32-2013      
(na vysielanie programu Piesne na želanie  z dní 19. 1. a 26. 1. 2013)  
Vysielateľ: Rádio LUMEN spol. s r.o.     číslo licencie: R/75 
 
Uznesenie č. 13-07/16.299: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 403/32-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Lumen vysielateľa Rádio LUMEN spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/343: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 4. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 708/56-2013      
(na vysielanie programu Wanted zo dňa 10. 2. 2013 - reklama)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-07/17.300: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 708/56-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
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Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/344: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19. 4. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 716/57-2013      
(na vysielanie programu Wanted zo dňa 10. 2. 2013 - program)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-07/18.301: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 10. 2. 2013 
o cca 20:30 hod. odvysielal program Wanted, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 
15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/345: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 23. 4. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-07/346: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 19. 4. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 590/51-2013      
(na vysielanie programu Experti zo dňa 4. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-07/19.302: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 590/51-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/347: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 4. 2013                          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 832/69-2013      
(na vysielanie programu Experti zo dňa 18. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-07/20.303: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 832/69-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
Úloha č. 13-07/348: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 4. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 706/55-2013      
(na vysielanie upútavky na program Kosti zo dňa 10. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 



 20 

Uznesenie č. 13-07/21.304: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 706/55-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/349: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 4. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-07/21.305: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
– dňa 10. 2. 2013 o cca 09:16:51 hod a 10:20:39 hod odvysielal na programovej službe JOJ 

upútavky na programy Fantastické torty a Kde bolo, tam bolo, ktoré neoznačil totožným 
grafickým symbolom ako samotné programy, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 
5 druhá veta Jednotného systému označovania, 

– dňa 10. 2. 2013 o cca 09:17:14 hod a 10:21:01 hod odvysielal na programovej službe JOJ 
informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo 
forme textových informácií, pričom k univerzálnym a nevhodným programom pre maloletých 
neuviedol príslušný grafický symbol Jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného systému označovania. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-07/350: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 23. 4. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/79-2013      
(na vysielanie programu Mediálna honba z dňa 5. 2. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie:T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-07/22.306: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 872/79-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ Plus vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/351: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19. 4. 2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 529/46-2013      
(na vysielanie programu Pestúnka zo dňa 31. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-07/23.307: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 529/46-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
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Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/352: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19. 4. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 473/43-2013     
(na vysielanie programu Pasca v džungli z dňa 27. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie:T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-07/24.308: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 473/43-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti 
ustanovenej v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/353: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 19. 4. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 872/78-2013 a 872/73-2013      
(na vysielanie programu Nevyslovená pravda z dní 5. 2. a 7. 2. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie:T/219, TD/16 
Uznesenie č. 13-07/25.309: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 872/73-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti 
ustanovenej v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/354: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 19. 4. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-07/25.310: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 872/78-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/355: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 4. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 473/42-2013     
(na vysielanie programu Geronimo z dňa 27. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie:T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-07/26.311: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia 
1. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 

– časový úsek od cca 13:53:39 hod do cca 14:23:38 hod programu Geronimo odvysielaného 
v rámci programovej služby JOJ PLUS dňa 27. 1. 2013 o cca 13:53 hod, ktorý zodpovedá 
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prvému 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil 
zaradením reklamného bloku, a to o cca 13:56:42 hod a o cca 14:18:46 hod, 

– program Pasca v džungli odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 27. 1. 2013 o cca 
20:25 hod v trvaní cca 145 minút 30 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil päťkrát, 

– program Nevyslovená pravda odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 7. 2. 2013 
o cca 12:11 hod v trvaní cca 112 minút 9 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
štyrikrát; 

2. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ 
PLUS dňa 27. 1. 2013 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu 
reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/356: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 23. 4. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-07/357: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 19. 4. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 244/21-2013      
(na vysielanie programu Ako uloviť družičku zo dňa 16. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-07/27.312: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 244/21-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/358: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 931/108-2013      
(na vysielanie zo dňa 24.2.2013 - hlasitosť upútaviek) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-07/28.313: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 931/108-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznych programových služieb Jednotka a Dvojka vysielateľa na základe zákona 
Rozhlas a televízia Slovenska a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/359: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 168/16-2013, 232/17-2013, 232/18-2013, 232/19-2013, 296/26-2013, 296/27-2013  
(na vysielanie programov Televízne noviny zo dňa 10. 12. 2012, 11. 12. 2012, 10. 1. 2013, 10. 1. 2013 
(o 23:38), 14. 1. 2013, 14. 1. 2013 (o 23:15) a Teleráno zo dňa 15. 1. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17 
 
 
Uznesenie č. 13-07/29.314: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 11. 12. 2012 o cca 19:00 
hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok Nemocničná kauza pokračuje, v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.   
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   zdržal sa 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/360: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 23. 4. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-07/361: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 19. 4. 2013                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-07/29.314-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 168/16-2013, 232/17-2013, 
232/18-2013 a 296/26-2013 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA 
vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona 
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. Zároveň uznala sťažnosti č. 232/19-2013 a 296/27-2013  
smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené 
v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a v časti 
týkajúcej sa možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s príspevkom Pomáhala im už dávnejšie odvysielaného v rámci programu Televízne noviny zo 
dňa 10.12.2012. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/362: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 4. 2013                    Z: PgO 
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K bodu 30/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 367/31-2013      
(na program Trnkovo Úplne vážne – Unikol záznam zo zákulisia prezidentovho príhovoru 
zaznamenaný dňa 26.2.2013 (tv.sme.sk) 
Prevádzkovateľ: Petit Press, a.s.     
 
Uznesenie č. 13-07/30.315: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 367/31-2013, smerujúcu 
voči audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie TV Sme poskytovateľa Petit Press, a.s. a uznala ju 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/363: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 689/8/TV-2013 
(monitorované dni: 4. 2. 2013, 6. 2. 2013, 10. 2. 2013) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,               číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-07/31.316: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programov Experti zo dňa 4. 2. 2013 o cca 23:15 
hod, Kuriér zo dňa 6. 2. 2013 o cca 20:30 hod, Dr. Dolittle zo dňa 10. 2. 2013 o cca 8:35 hod 
odvysielaných na programovej službe JOJ a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 
10. 2. 2013 v čase od 19:50 hod do 23:10 hod. 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
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Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/364: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 23. 4. 2013                 Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 52-PLO/O-584/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(správa č. 5858/4/TV-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/deň: RESIDENCE.TV/17. 11. 2012  
ÚK: Telemone, s.r.o.        číslo licencie: T/217 
 
Uznesenie č. 13-07/32.317: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 52-PLO/O-584/2013 
Telemone, s.r.o.  

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby RESIDENCE.TV 
zo dňa 17. 11. 2012 v čase od 12:00 hod do 18:00 hod, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie  
zákona. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/365: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  9. 5. 2013                                           Z: PLO 
 
Uznesenie č. 13-07/32.318: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 52-PLO/O-584/2013 
vedené voči spoločnosti Telemone, s.r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 
308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/366: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 23. 4. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 53-PLO/O-585/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
Doplnenie : Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(správa č. 5859/3/TV-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/deň: MUSIQ 1/17. 11. 2012 a 18. 11. 2012 
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.       číslo licencie: T/216 
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Uznesenie č. 13-07/33.319: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 53-PLO/O-585/2013 
Telemone, s.r.o.  

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby MUSIQ 1 zo dňa 
17. 11. 2012 v čase od 16:00 hod do 24:00 hod, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie  
zákona. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/367: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  9. 5. 2013                                                    Z: PLO 
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Uznesenie č. 13-07/33.320: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 53-PLO/O-585/2013 
vedené voči spoločnosti Telemone, s.r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 
308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/368: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 23. 4. 2013              Z: PLO 
  
K bodu 34/ 
SK č.: 43-PLO/O-574/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam vysielania/deň: Česko Slovensko má talent/16. 9. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-07/34.321: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
43-PLO/O-574/2013 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Česko Slovensko má talent zo 
dňa 16. 9. 2012 o cca 20:20 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
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Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500,- €, slovom jedentisícpäťsto eur. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/369: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 9. 5. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 463-PLO/O-5657/2012 zo dňa 6. 11. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4178/292-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň:  Noviny/Traktorumista (Tri promile za volantom traktora)/  
4. 8. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-07/35.322: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 463-PLO/O-
5657/2012 vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., Bratislava podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
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z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/370: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 23. 4. 2013                                                                                                                                Z: PLO 
 
Úloha č. 13-07/371: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 19. 4. 2013                                                                                                                               Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 503-PLO/O-6417/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4802/348-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované komunikáty/dni: upútavka na program Česko Slovensko má talent, Stratený, 
upútavkové bloky a programové ponuky /23. 9. 2012, 9. 9. 2012, 16. 9. 2012, 30. 9. 2012,  
14. 10. 2012, 30. 10. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-07/36.323: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č.  
503-PLO/O-6417/2012 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal 
 
I.  dňa 23. 9. 2012 o cca 15:55 hod., 16:58 hod., 17:56 hod. a 18:59 hod. upútavku na program Česko 
Slovensko má talent, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania, 
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II.  dňa 23. 9. 2012 o cca  16:41 hod., 17:39 hod. a 18:41 hod. upútavku na program Stratený 
klasifikovanú ako nevhodnú a neprístupnú pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania, 
 
III.  dňa 9. 9. 2012 o cca 16:32 hod, 17:34 hod, 18:31 hod a 19:49 hod upútavky na programy Návrat 
siedmich statočných,  Baby, sex a iné zvrhlosti a Sľub večnej lásky,  
dňa 16. 9. 2012 o cca 16:15 hod upútavky na programy Sedem statočných v sedle, Posledný voz a Kto 
zabil deti z Atlanty? a o 17:47 hod upútavky na programy Vtip za stovku, Farmár hľadá ženu – nová 
séria prichádza! a Inkognito,    
dňa 23. 9. 2012 o cca 16:42 hod, 17:40 hod a 18:42 hod. upútavky na programy 100 pušiek, Stratený a 
Absurdné obvinenie a o cca 16:59 hod a o 17:57 hod upútavky na programy Vtip za stovku, Farmár 
hľadá ženu – nová séria prichádza! a Inkognito,  
dňa 30. 9. 2012 o cca 17:01 hod, 17:57 hod a 18:55 hod upútavky na programy Muž od snežnej rieky, 
Geronimo a Vraždy vo vyšších kruhoch,  
dňa 14. 10. 2012 o cca 16:13 hod, 18:53 hod a 19:53 hod upútavky na programy Zúčtovanie, Texas 
Adios a James Bond: Thunderball. a o cca 22:40 hod upútavky na programy Vtip za stovku, Farmár 
hľadá ženu – nová séria prichádza! a Inkognito,  
dňa 30. 10. 2012 o cca 14:09 hod upútavky na programy C.S.I. Miami a Letecké katastrofy,  
po ktorých následne odvysielal informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámení o 
vlastnom programe vo forme textových informácií, pričom k nevhodným a nevhodným a 
neprístupným programom pre maloletých neuviedol príslušný grafický symbol jednotného systému 
označovania, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/372: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 26. 4. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-07/373: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  Netreba úlohu, lebo nebola na 
to sťažnosť. 
T: 5. 4. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
SK č.:  

• 299-PLO/O-2723/2011 zo dňa 26. 4. 2011 
Doplnenie: Správa č. 18/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované komunikáty/dni: reklamné šoty na lieky IBALGIN FAST, Olynth HA, Nalgesin S/5. 3. 2011,  
7. 3. 2011 

• 300-PLO/O-2725/2011 zo dňa 26. 4. 2011 
Doplnenie: Správa č. 18/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň: reklamný šot  na liek Nalgesin S/7. 3. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-07/37.324: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správnych konaní č. 299-PLO/O-
2723/2011 a 300-PLO/O-2725/2011 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým,  
 

I. že dňa 5. 3. 2011 o cca 22:33 hod odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA 
reklamný šot na liek Olynth HA, počas ktorého sa po dobu cca 4 sekundy v dolnej časti obrazovky 
zobrazila textová informácia, cit.: „Lieky Olynth HA 0,05% a Olynth HA 0,1% obsahujú 
xylometazolini hydrochloridum. Nosové roztokové aerodisperzie.  Pred použitím si pozorne prečítajte 
písomnú informáciu pre používateľov.”,  
 
II. že dňa 7. 3. 2011 o cca 19:50 hod odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA 
reklamný šot na liek Nalgesin S, počas ktorého sa po dobu cca 4 sekundy v dolnej časti obrazovky 
zobrazila textová informácia, cit.: „Vo ľnopredajný liek na vnútorné použitie. Obsahuje naproxén 
sodný. Pred použitím si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku, údaje na obale 
a pripojené informácie o výrobku. O používaní liekov, prípadnom riziku a nežiaducich účinkoch sa 
poraďte s lekárom alebo s lekárnikom.“, 
 
pričom v dôsledku krátkosti času zobrazenia a slabej čitateľnosti uvedených textových informácií 
nebolo zabezpečené, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné 
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prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov 
lieku pribalenej k lieku, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 
5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 6 638,- €, slovom šesťtisíc šesťstotridsaťosem eur.  
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 

 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ...13, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/374: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 9. 5. 2013                                                                                                           Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 142-PLO/O-1385/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 321/15-2012) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň: komunikáty,  ktoré mohli naplniť definíciu vlastnej propagácie/ 
17. 1. 2012 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 13-07/38.325: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 142-PLO/O-
1385/2012 podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/375: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 23. 4. 2013                    Z: PLO       
 
K bodu 39/ 
SK č.: 14-PLO/O-305/2013 zo dňa 15. 1. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5539/374-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Agentky D.E.B.S./3. 11. 2012 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-07/39.326: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
14-PLO/O-305/2013 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
  

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 3. 11. 2012 o cca 8:51 hod 
program Agentky D.E.B.S. v trvaní cca 112 minút 33 sekúnd (vrátane reklamných prerušení), ktorý 
prerušil zaradením reklamných blokov štyrikrát, 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319 €, slovom tritisíc tristodevätnásť eur.  
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13,KS6548. 
  
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/376: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 9. 5. 2013                 Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 501-PLO/O-6415/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4985/352-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Pomstiteľ /30. 9. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 13-07/40.327: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 501-PLO/O-6415/2012 MAC TV s.r.o.  



 39 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že program Pomstiteľ odvysielaný na programovej službe JOJ Plus dňa 30.9.2012 o cca 16:37 hod. 
v trvaní cca 118 minút (vrátane reklamných prerušení) prerušil štyrikrát, čím došlo k porušeniu 
povinnosti zaradiť jedno prerušenie programu reklamou alebo telenákupom na každý 30-minútový 
časový úsek programu, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

úhrnnú sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319 €, slovom tritisíc 
tristodevätnásť eur.  
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13,KS6415. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/377: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 9. 5. 2013                    Z: PLO 
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Úloha č. 13-07/378: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 504-PLO/O-6418/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 4802/348-2012, 5489/371-2012, 4802/346-2012, 5232/363-2012, 4802/347-2012, 
4985/352-2012) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované dni: 9. 9. 2012, 16. 9. 2012, 23. 9. 2012, 30. 9. 2012, 14. 10. 2012  
ÚK: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-07/41.328: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 504-PLO/O-6418/2012 MAC TV s.r.o. 
  

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

 

- že na televíznej programovej službe JOJ Plus dňa 9.9.2012 v čase od 16:00 hod. do 16:59:59 
hod. odvysielal reklamné šoty – reklamný blok  v čase od cca 16:25:20 do cca 16:30:49 hod. 
v trvaní 5 minút 29 sekúnd a v čase od cca 16:51:09 do cca 16:57:38 v trvaní 6 minút 29 
sekúnd - a telenákupné  šoty v čase od cca 16:38:03 do cca 16:46:02 v trvaní 7 min. 59 
sekúnd, v celkovom časovom rozsahu 19 minút 57 sekúnd, teda o 7 minút 57 sekúnd dlhšie 
ako povolených 12 minút; 

- že na televíznej programovej službe JOJ Plus dňa 16.09.2012 v čase od 16:00 hod. do 
16:59:59 hod. odvysielal reklamné šoty – reklamný blok v čase od cca 16:08:07 do cca 
16:14:36 v trvaní 6 minút 29 sekúnd a v čase od cca 16:45:56 do cca 16:51:24 v trvaní 5 minút 
a 28 sekúnd - a telenákupné šoty  v čase od cca 16:37:47 do cca 16:45:47 v trvaní 8 min, 
v celkovom časovom rozsahu 19 minút 57 sekúnd, teda o 7 minút 57 sekúnd dlhšie ako 
povolených 12 minút; 

- že na televíznej programovej službe JOJ Plus dňa 23.9.2012 v čase od 16:00 hod. do 16:59:59 
hod. odvysielal reklamné šoty – reklamný blok v čase od cca 16:34:27 do cca 16:40:27 
v trvaní 6 minút a v čase od cca 16:52:19 do cca 16:58:19 v trvaní 6 minút - a telenákupné 
šoty  v čase od cca 16:17:18 do cca 16:25:18 v trvaní 8 min, v celkovom časovom rozsahu 20 
minút, teda o 8 minút dlhšie ako povolených 12 minút; 

- že na televíznej programovej službe JOJ Plus dňa 30.9.2012 v čase od 16:00 hod. do 16:59:59 
hod. odvysielal reklamné šoty – reklamný blok v čase od cca 16:05:02 do cca 16:10:41  
v trvaní 5 minút 39 sekúnd a v čase od cca 16:53:15 do cca 16:59:34 v trvaní 6 minút 19 
sekúnd - a telenákupné šoty v čase od cca 16:29:11 do cca 16:37:11 t v trvaní 8 min, 
v celkovom časovom rozsahu 19 minút a 58 sekúnd, teda o 7 minút 58 sekúnd dlhšie ako 
povolených 12 minút; 

- že na televíznej programovej službe JOJ Plus dňa 14.10.2012 v čase od 15:00 hod. do 
15:59:59 hod. odvysielal reklamné šoty – reklamný blok v čase od cca 15:35:45 do cca 
15:43:04 v trvaní 7 minút a 18 sekúnd - a telenákupné šoty  v čase od cca 15:48:48 do cca 
15:56:47 v trvaní 7 minút a 59 sekúnd, v celkovom časovom rozsahu 15 minút a 17 sekúnd, 
teda o 3 minúty 17 sekúnd dlhšie ako povolených 12 minút, 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

úhrnnú sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5 000 €, slovom päťtisíc eur.  
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13,KS6418. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-07/379: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 9. 5. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-07/380: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 4. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 103-PLO/D-739/2013 zo dňa 13. 2. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie  
ÚK: BDTS s.r.o.       
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 43/ 
SK č.: 133-PLO/D-1256/2013 zo dňa 11. 3. 2013 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou     číslo registrácie: TKR/92
     
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 34-PLO/D-499/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TRNAVATEL, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/161
     
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 36-PLO/D-502/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo      číslo registrácie: TKR/131 
     
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 4-PLO/D-171/2013 zo dňa 14. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: OBEC SAT s.r.o.          číslo registrácie: TKR/232
     
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.       
 
K bodu 47/ 
SK č.: 117-PLO/D-970/2013 zo dňa 27. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.        číslo licencie: T/86 
    
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 55-PLO/D-506/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie      
ÚK: KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.      čísla licencií: T/189, TD/34 
  
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 82-PLO/D-586/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS       číslo licencie: T/214 
  
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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V Bratislave dňa 9. 4. 2013                                                                     
 

       prof. Miloš Mistrík 
            predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                         
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Mgr. Karol Haťapka 
 
 


