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Zápisnica č. 9/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7. 5. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Alakša 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 138-PLO/D-1379/2013 zo dňa 18. 3. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o. 
 
3/ SK č.: 139-PLO/D-1380/2013 zo dňa 18. 3. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o. 
 
4/ SK č.: 160-PLO/D-1772/2013 zo dňa 11. 4. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.  
           
5/ SK č.: 84-PLO/D-633/2013 zo dňa 6. 2. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.        číslo licencie: TD/24 
            
6/ SK č.: 156-PLO/D-1657/2013 zo dňa 4. 4. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: C.E.N. s.r.o.           číslo licencie: TD/14 
 
7/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013     
(na vysielanie programov Televízne noviny, Noviny a videozáznamu 
http://krimi.noviny.sk/nehody/04-03-2013/Martina-28-presiel-kamarat-videla-to-jeho-mama.html 
zo dňa 4.3.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17           
      MAC TV s.r.o.                 T/39, TD/15          
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/75-2013     
(na vysielanie programu Pokrvní bratia zo dňa 3. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/76-2013     
(na vysielanie programu Kid Blue zo dňa 3. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/80-2013     
(na vysielanie programu Šerif Ned Blessing zo dňa 5. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
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11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/88-2013     
(na vysielanie programu Neodhalené klamstvo zo dňa 12. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/90-2013     
(na vysielanie programu Moja najväčšia životná výhra zo dňa 13. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/91-2013     
(na vysielanie programu Čierna diera zo dňa 13. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/98-2013     
(na vysielanie programu Mestečko Black River zo dňa 31. 1. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/77-2013     
(na vysielanie programu Incest zo dňa 4. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/82-2013      
(na vysielanie programu Prorok zla zo dňa 6. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: TD/16, T/219 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/84-2013     
(na vysielanie programu Severino zo dňa 10. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/86-2013      
(na vysielanie programu Vysoké stávky zo dňa 11. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: TD/16, T/219 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/95-2013     
(na vysielanie programu Slepý svedok zo dňa 30. 1. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/16, T/219 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/99-2013     
(na vysielanie programu Doživotie zo dňa 1. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/16, T/219 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/100-2013     
(na vysielanie programu Davidova matka zo dňa 1. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/16, T/219 
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22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 793/61-2013      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 2. 2013)  
Vysielateľ: na základe zákona        číslo licencie: TD/1 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 791/64-2013      
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 17. 2. 2013)  
Vysielateľ: na základe zákona        číslo licencie: TD/1 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1033/110-2013      
(na vysielanie programu Krimi noviny zo dňa 28. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15, T/39 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1513/139-2013      
(na vysielanie programu Turčianske správy  zo dňa 22.3.2013)  
Vysielateľ: GAYA s r.o.     číslo licencie: TD/58 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 857/70-2013      
(na vysielanie programu Tučné babenky zo dňa 19. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15, T/39 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 931/107-2013      
(na vysielanie upútaviek na programy Jednotky/Dvojky zo dňa 24. 2. 2013)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1, TD/2 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1507/137-2013      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 22. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15, T/39 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 988/13/TV-2013  
(monitorované dni: 21. a 22. 2. 2013) 
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.            číslo licencie: T/126; TD/16  
 
30/ SK č.: 495-PLO/O-6198/2012 zo dňa 4. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4658/331-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevky/deň: Televízne noviny/Uvidíte v Športových novinách, Športové 
noviny, Krátka pamäť Františka Chmelára/13. 9. 2012 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41 
 
31/ SK č.: 90-PLO/O-806/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 5892/398-2012, 5892/399-2012, 5892/400-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevky/deň: Televízne noviny/Šikovní vraj odchádzajú, Postavili sa za neho 
sestričky/Je ich stále viac/1. 11. 2012, 2. 11. 2012, 19. 11. 2012 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41 
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32/ SK č.: 96-PLO/O-812/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2012 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Programová služba/mesiac: DOMA/november 2012, DAJTO/október, november, december 2012 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  čísla licencií: TD/7, TD/47 
 
33/ SK č.: 213-PLO/O-2041/2012 zo dňa 3. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 752/39-2012, 753/40-2012) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Harry Potter a väzeň z Azkabanu/11. 2. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie:  T/41 
 
34/ SK č.: 121-PLO/O-1054/2013 zo dňa 26. 2. 2013 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 6250/444-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Súmrak nad Sommarholmom/2. 12. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
35/ SK č.: 93-PLO/O-809/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5774/386-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Diamanty sú večné /4. 11. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219 
 
36/ SK č.: 46-PLO/O-577/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5787/390-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Česko Slovensko má talent/17. 11. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
37/ SK č.: 10-PLO/D-169/2013 zo dňa 14. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: AnTechNet, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/320 
 
38/ SK č.: 131-PLO/D-1280/2013 zo dňa 12. 3. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: NITRANET, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/178 
 
39/ SK č.: 32-PLO/D-474/2013 zo dňa 30. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.     číslo registrácie: TKR/187 
 
40/ SK č.: 143-PLO/D-1493/2013 zo dňa 22. 3. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Towerhome, a.s.         číslo registrácie: TKR/336 
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41/ SK č.: 161-PLO/D-1844/2013 zo dňa 12. 4. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: I.HEIZER-MINI SERVIS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/316 
 
42/ SK č.: 179-PLO/D-1937/2013 zo dňa 18. 4. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: MAC TV s.r.o.          čísla licencií: T/39, TD/15 
 
43/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby: www.nesvady.sk 
Prevádzkovateľ: Obec Nesvady 
Stanovisko č. 1326/02/AMS-2013 
 
44/ Rôzne 
 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 451 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 13-09/1.393: 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/ 
SK č.: 138-PLO/D-1379/2013 zo dňa 18. 3. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-09/2.394: 
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. 138-PLO/D-1379/2013 začatom 
dňa 18.03.2013, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
Západoslovenská televízia s.r.o. 
Nitrianska 2527/39  
920 01 Hlohovec  
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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 
 

u deľu je  
 

spoločnosti Západoslovenská televízia s.r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 113  
 

na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C 
2. Názov programovej služby: TV Premium  

      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 podania účastníka konania č. 1379/2013 zo dňa 18.3.2013 )  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 100 % 
Programy - min. 0 % (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 0 % 
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika – 0 % 
    2.2 ostatná publicistika – 0 % 
3. Dokumentárne programy – 0 % 
4. Dramatické programy – 0 % 
5. Zábavné programy – 0 % 
6. Hudobné programy: - 0 % 
7. Vzdelávacie programy – 0 % 
8. Náboženské programy - 0 % 
9. Detské programy – 0 % 
10. Šport – 0 % 
 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 0 %  
 
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 
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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.) : vzťahuje 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 Trnava, vložka číslo: 30371/T, oddiel: 
Sro, zo dňa 27.02.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 30371/T, oddiel: Sro, zo 
dňa 27.02.2013 
 

III. 
 

 Doložka iného verejného prenosu: 
 
1. spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C) 
    identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
2. spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v KDS 
    identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
3. spôsob verejného prenosu: digitálny prenos signálu v MMDS 
    identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
4. spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v MMDS 
    identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
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. 13-09/452: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 138-PLO/D-1379/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Západoslovenská televízia s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 7. 6. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 139-PLO/D-1380/2013 zo dňa 18. 3. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o. 
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Uznesenie č. 13-09/3.395: 
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. 139-PLO/D-1380/2013 začatom 
dňa 18.03.2013, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
Západoslovenská televízia s.r.o. 
Nitrianska 2527/39  
920 01 Hlohovec  
 
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 
 

u deľu je  
 

spoločnosti Západoslovenská televízia s.r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 114  
 

na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C 
2. Názov programovej služby: TV Západ 

      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 podania účastníka konania č. 1380/2013 zo dňa 18.3.2013, doplnené podaním 
zo dňa 18.4.2013)  

 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 90 % 
Programy - min. 10 % (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo –62,5 % 
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika – 0 % 
    2.2 ostatná publicistika – 37,5 % 
3. Dokumentárne programy – 0 % 
4. Dramatické programy – 0 % 
5. Zábavné programy – 0 % 
6. Hudobné programy – 0 % 
7. Vzdelávacie programy – 0 % 
8. Náboženské programy – 0 % 
9. Detské programy – 0 % 
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10. Šport – 0 % 
 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 62,5 %  
 
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:  podľa ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
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:  podľa ustanovenia § 25 zákona č. 
308/2000 Z. z. 
 
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.) : vzťahuje 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 Trnava, vložka číslo: 30371/T, oddiel: 
Sro, zo dňa 27.02.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 30371/T, oddiel: Sro, zo 
dňa 27.02.2013 
 

III. 
 

Doložka iného verejného prenosu: 
 
1. spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C) 
    identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
2. spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v KDS 
    identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
3. spôsob verejného prenosu: digitálny prenos signálu v MMDS 
    identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
4. spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v MMDS 
    identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 



 10 

Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-09/453: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 139-PLO/D-1380/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti  Západoslovenská televízia s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 7. 6. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 160-PLO/D-1772/2013 zo dňa 11. 4. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-09/4.396: 
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. 160-PLO/D-1772/2013  zo dňa 
11.04.2013, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.   
M.R. Štefánika 2 
914 51 Trenčianske Teplice  
 
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 :  
 

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

 u deľu je  
 
spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.   
   

l i ce nc iu  č .  TD/ 112  
 

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 

1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-C,  

      2.   Názov programovej služby: TELEVÍZIA Tren čianske Teplice 
      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 podania účastníka konania č. 1772/2013 zo dňa 11.04.2013: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 98% 
Programy - min. 2% (z toho preberaný program 0 %) 
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b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo - 10%   
2. Publicistika: 90% 
    2.1 polit. publicistika - 0% 
    2.2 ostatná publicistika - 90%  
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport - 0% 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 

programom vo verejnom záujme: min.: 80 %    
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov 
qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

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: podľa ustanovenia § 
28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 

 
II. 
 

Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 
04.04.2013, oddiel: Sro, vložka číslo: 12565/R, zoznam výpisov  1000/13 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 04.04.2013, oddiel: Sro, vložka číslo: 
12565/R, zoznam výpisov 1000/13 

 
III. 

Doložka iného verejného prenosu: 
KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
 

2. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

mení  
 

licenciu č. T/133 na televízne vysielanie nasledovne: 
 
Článok III., časť 1-2 sa mení a znie: 
„1. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

podľa podania účastníka konania č 1772/2013 zo dňa 11.04.2013: 
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a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 98% 
Programy - min. 2% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo - 10%   
2. Publicistika: 90% 
    2.1 polit. publicistika - 0% 
    2.2 ostatná publicistika - 90%  
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport -0% 

2. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: min.: 80 %“  
 

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. 13-09/454: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 160-PLO/D-1772/2013, zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 7. 6. 2013                    Z: PLO  
 
K bodu 5/ 
SK č.: 84-PLO/D-633/2013 zo dňa 6. 2. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.        číslo licencie: TD/24 
 
Uznesenie č. 13-09/5.397:  
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. 84-PLO/D-633/2013 začatom 
dňa 06.02.2013, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o zmenu licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
Novocentrum Nové Zámky a.s. 
Hlavné námestie 7 
940 01 Nové Zámky 
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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 § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 

licenciu na televízne vysielanie č. TD/24 nasledovne: 
 
Článok I. bod 5 sa mení a znie:  

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 15 % 
Programy –min. 85 % (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
 Spravodajstvo –  43,54 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  5 %  
2) ostatná publicistika – 40,46 %  
Dokumentárne programy – 1 %  
Dramatické programy –  0 %  
Zábavné programy –  0 %  
Hudobné programy –  9 %  
Vzdelávacie programy – 1 %  
Náboženské programy – 1 %  
Detské programy – 1 %  
Šport – 0 % 

 
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. 13-09/455: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 84-PLO/D-633/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti  Novocentrum Nové Zámky a.s. spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 7. 6. 2013                    Z: PLO  
 
K bodu 6/ 
SK č.: 156-PLO/D-1657/2013 zo dňa 4. 4. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: C.E.N. s.r.o.           číslo licencie: TD/14 
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Uznesenie č. 13-09/6.398: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 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 (ďalej len „zákon č. 220/2007Z. z.“), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),  v správnom konaní č. 156-PLO/D 
-1657/2013 zo dňa 04.04.2013, posúdila doručené oznámenie  podľa § 28 ods. 5 zákona č. 220/2007 
Z. z. vo veci   zmeny licencie č. TD/14 na televízne digitálne vysielanie účastníka konania: 
 
C.E.N. s.r.o. 
Gagarinova 12 
821 05 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielania, časového rozsahu vysielania a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

mení 
 
licenciu č. TD/14  na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby v článku I., bod 3 
a bod 5. nasledovne: 
1. Článok I. bod 3 sa mení a znie:  
„3. Časový rozsah vysielania: Pondelok – Piatok  06:00 - 01:00 hod. 
             Sobota – Nedeľa  07:00 – 01:00 hod.“  
2. Článok I. bod 5 sa mení a znie:  
„5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou -  
podľa podania účastníka konania č. 1657/2013 zo dňa 04. 4.2013 a dňa 22.04.2013: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 20 % 
Programy - min. 80 % (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 71,25 %  
Publicistika: 26,78 %  
1) polit. publicistika –  2,86 %  
2) ostatná publicistika –  23,92 %  

Dokumentárne programy – 1,97 %  
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 %“ 

 
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. 13-09/456: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 156-PLO/D -1657/2013 a zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti C.E.N. s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 7. 6. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013     
(na vysielanie programov Televízne noviny, Noviny a videozáznamu 
http://krimi.noviny.sk/nehody/04-03-2013/Martina-28-presiel-kamarat-videla-to-jeho-mama.html 
zo dňa 4.3.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17             
       MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15   
 
Uznesenie č. 13-09/7.399: 
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 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 4. 3. 2013 o cca 19:16 hod 
odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Smrť medzi výtlkmi, ktorý svojím 
obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti matky obete tragickej 
nehody.  
 
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. 13-09/457: 
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: 21. 5. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-09/458: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 17. 5. 2013                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-09/7.399-1: 
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. 
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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 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na  
televíznej programovej službe JOJ dňa 4. 3. 2013 o cca 19:36 hod odvysielal v rámci programu Noviny 
príspevok s názvom Nechtiac zrazil kamaráta, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol 
zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti matky obete tragickej nehody.  
 
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. 13-09/459: 
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: 21. 5. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-09/460: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 17. 5. 2013                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-09/7.400: 
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 MAC TV s.r.o., poskytovateľovi  
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke www.joj.sk vo veci možného 
porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na stránke www.joj.sk 
v sekcii NOVINY.SK a podsekcii Krimi zaradil program s názvom Martina (†28) prešiel kamarát. 
Videla to jeho mama, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej 
dôstojnosti matky obete tragickej nehody.  
 
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. 13-09/461: 
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: 21. 5. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-09/462: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 17. 5. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/75-2013     
(na vysielanie programu Pokrvní bratia zo dňa 3. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
  
Uznesenie č. 13-09/8.401: 
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. 872/75-2013 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. 13-09/463: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/76-2013     
(na vysielanie programu Kid Blue zo dňa 3. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-09/9.402: 
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. 872/76-2013 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 za neopodstatnenú. 
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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. 13-09/464: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/80-2013     
(na vysielanie programu Šerif Ned Blessing zo dňa 5. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-09/10.403: 
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. 872/80-2013 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. 13-09/465: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/88-2013     
(na vysielanie programu Neodhalené klamstvo zo dňa 12. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
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Uznesenie č. 13-09/11.404: 
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. 872/88-2013 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. 13-09/466: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-09/11.405: 
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 MAC TV s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 12. 2. 2013 o cca 
12:15:42 hod, 12:20:21 hod, 12:50:46 hod, 12:58:08 hod, 13:24:46 hod, 13:30:57 hod, 13:46:33 hod, 
13:52:52 hod, 14:27:18 hod, 14:32:27 hod, 14:50:18 hod a 14:55:22 hod odvysielal na programovej 
službe JOJ PLUS upútavku na program Deň a noc, v ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, 
aby bola reklama slušná. 
 
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. 13-09/467: 
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: 21. 5. 2013                               Z: PLO 
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K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/90-2013     
(na vysielanie programu Moja najväčšia životná výhra zo dňa 13. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
          
Uznesenie č. 13-09/12.406: 
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. 872/90-2013 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. 13-09/468: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/91-2013     
(na vysielanie programu Čierna diera zo dňa 13. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-09/13.407: 
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. 872/91-2013 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   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-09/469: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/98-2013     
(na vysielanie programu Mestečko Black River zo dňa 31. 1. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-09/14.408: 
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 12:56:59 hod do cca 13:26:58 hod programu Mestečko Black River 
odvysielaného na programovej službe JOJ PLUS dňa 31. 1. 2013 o cca 11:56 hod, ktorý 
zodpovedá tretiemu 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát 
prerušil zaradením reklamného bloku, a to o cca 13:05:43 hod a o cca 13:25:45 hod, 

– časový úsek od cca 09:16:21 hod do cca 09:46:20 hod programu Pokrvní bratia odvysielaného 
na programovej službe JOJ PLUS dňa 3. 2. 2013 o cca 08:16 hod, ktorý zodpovedá tretiemu 
30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením 
reklamného bloku, a to o cca 09:21:25 hod a o cca 09:40:54 hod, 

– program Kid Blue odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 3. 2. 2013 o cca 17:09 
hod v trvaní cca 115 minút a 34 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 
reklamy štyrikrát, 

– program Šerif Ned Blessing odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 5. 2. 2013 
o cca 12:17 hod v trvaní cca 115 minút a 32 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy štyrikrát, 

– program Prorok zla odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 6. 2. 2013 o cca 12:11 
hod v trvaní cca 114 minút a 41 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 
reklamy štyrikrát, 

– program Neodhalené klamstvo odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 12. 2. 2013 
o cca 12:03 hod v trvaní cca 117 minút a 33 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy štyrikrát, 

– časový úsek od cca 13:05:00 hod do cca 13:34:59 hod programu Moja najväčšia životná výhra 
odvysielaného na programovej službe JOJ PLUS dňa 13. 2. 2013 o cca 12:05 hod, ktorý 
zodpovedá tretiemu 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát 
prerušil zaradením reklamného bloku, a to o cca 13:10:35 hod a o cca 13:34:36 hod, 

– program Čierna diera odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 13. 2. 2013 o cca 
20:35 hod v trvaní cca 115 minút a 39 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy štyrikrát; 

2. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ PLUS dňa 31. 1. 2013 v čase od 11:00:00 hod do 11:59:59 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu 
reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-09/470: 
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: 21. 5. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-09/471: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 17. 5. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/77-2013     
(na vysielanie programu Incest zo dňa 4. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-09/15.409: 
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. 872/77-2013 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. 13-09/472: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/82-2013      
(na vysielanie programu Prorok zla zo dňa 6. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: TD/16, T/219 
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Uznesenie č. 13-09/16.410: 
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. 872/82-2013 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. 13-09/473: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/84-2013     
(na vysielanie programu Severino zo dňa 10. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-09/17.411: 
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. 872/84-2013 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. 13-09/474: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                Z: PgO 
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K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/86-2013      
(na vysielanie programu Vysoké stávky zo dňa 11. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-09/18.412: 
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. 872/86-2013 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. 13-09/475: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/95-2013     
(na vysielanie programu Slepý svedok zo dňa 30. 1. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-09/19.413: 
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. 872/95-2013 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. 
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Úloha č. 13-09/476: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/99-2013     
(na vysielanie programu Doživotie zo dňa 1. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-09/20.414: 
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. 872/99-2013 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. 13-09/477: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/100-2013     
(na vysielanie programu Davidova matka zo dňa 1. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-09/21.415: 
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. 872/100-2013 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 
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Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-09/478: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 793/61-2013      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 2. 2013)  
Vysielateľ: na základe zákona        číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-09/22.416: 
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. 793/61-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa na základe zákona Rozhlasu 
a televízie Slovenska 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 za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   zdržal sa 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-09/479: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 791/64-2013      
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 17. 2. 2013)  
Vysielateľ: na základe zákona        číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-09/23.417: 
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. 791/64-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa na základe zákona Rozhlasu 
a televízie Slovenska a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 



 27 

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. 13-09/480: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1033/110-2013      
(na vysielanie programu Krimi noviny zo dňa 28. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15, T/39 
 
Uznesenie č. 13-09/24.418: 
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. 1033/110-2013 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. 13-09/481: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1513/139-2013      
(na vysielanie programu Turčianske správy  zo dňa 22.3.2013)  
Vysielateľ: GAYA s r.o.     číslo licencie: TD/58 
 
Uznesenie č. 13-09/25.419: 
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. 
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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 GAYA, s.r.o., Martin 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na  
televíznej programovej službe MARTIN.TV dňa 22. 3. 2013 o cca 18:00 hod odvysielal v rámci 
programu Turčianske správy príspevok Dlhá cesta ku lanovke, 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. 
 
Úloha č. 13-09/482: 
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: 21. 5. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-09/483: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 17. 5. 2013                                 Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 857/70-2013      
(na vysielanie programu Tučné babenky zo dňa 19. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15, T/39 
 
Uznesenie č. 13-09/26.420: 
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. 857/70-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV 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 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. 13-09/484: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 931/107-2013      
(na vysielanie upútaviek na programy Jednotky/Dvojky zo dňa 24. 2. 2013)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: TD/1, TD/2 
 
Uznesenie č. 13-09/27.421: 
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. 931/107-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznych programových služieb Jednotka a Dvojka vysielateľa Rozhlasu a televízie 
Slovenska, vysielateľa na základe zákona 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  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-09/485: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013         Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-09/27.422: 
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 Rozhlasu a televízii 
Slovenska, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
- dňa 24. 2. 2013 o cca 19:38:02 hod na programovej službe Jednotka a dňa 24. 2. 2013 o cca 

19:37:54 hod na programovej službe Dvojka odvysielal informácie o svojej programovej ponuke 
prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií, pričom 
k nevhodnému programu pre maloletých neuviedol príslušný grafický symbol Jednotného systému 
označovania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného systému 
označovania; 

- dňa 24. 2. 2013 o cca 19:38:02 hod na programovej službe Jednotka a dňa 24. 2. 2013 o cca 
19:37:54 hod na programovej službe Dvojka odvysielal informácie o svojej programovej ponuke 
prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií, pričom program 
Až do mesta Aš bol klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 
rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu zaradeniu predmetného oznámenia do vysielania, a tým 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania. 
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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. 13-09/486: 
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: 21. 5. 2013        Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1507/137-2013      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 22. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/15, T/39 
 
Uznesenie č. 13-09/28.423: 
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. 1507/137-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju v časti 
týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
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. 13-09/487: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-09/28.423-1: 
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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
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22. 3. 2013 o cca 19:30 hod odvysielal na programovej službe JOJ v rámci programu Noviny 
príspevok s názvom Sektári naštvali dedinu (V ich obci vraj majú sídlo), v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-09/488: 
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: 21. 5. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-09/489: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 5. 2013                    Z: PgO 
  
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 998/13/TV-2013  
(monitorované dni: 21. a 22. 2. 2013) 
Vysielateľ: Slovakia okolo sveta s.r.o.      číslo licencie: T/126 a TD/16 
 
Uznesenie č. 13-09/29.424: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 po prerokovaní Správy č. 988/13/TV-2013 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 21.2.2013 a 22.2.2013 vysielateľa Slovakia okolo sveta s.r.o. s licenciou č. T/126 a TD/16 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
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. 13-09/490: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 17. 5. 2013                       Z: PgO 
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K bodu 30/ 
SK č.: 495-PLO/O-6198/2012 zo dňa 4. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 4658/331-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevky/deň: Televízne noviny/Uvidíte v Športových novinách, Športové 
noviny, Krátka pamäť Františka Chmelára/13. 9. 2012 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-09/30.425: 
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. 495-PLO/O-
6198/2012 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním príspevku 
s názvom Uvidíte v Športových novinách v programe Televízne noviny dňa 13. 9. 2012 o cca 19:00 
hod podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, 
 

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. 13-09/491: 
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 v časti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 21. 5. 2013                                                                                                                                Z: PLO 
 
Úloha č. 13-09/492: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                                                                                                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-09/30.425-1: 
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. 495-PLO/O-
6198/2012 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
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p o r u š i l 

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

tým, 
 
že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 13. 9. 2012 o cca 19:58 hod v programe 
Športové noviny príspevok s názvom Krátka pamäť Františka Chmelára, v ktorom boli odvysielané 
hodnotiace komentáre redaktora, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť tohto programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, 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  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-09/493: 
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: 4. 6. 2013                                                                                                           Z: PLO 
 
Úloha č. 13-09/494: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                                                                                                                                Z: PgO 
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K bodu 31/ 
SK č.: 90-PLO/O-806/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 5892/398-2012, 5892/399-2012, 5892/400-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevky/deň: Televízne noviny/Šikovní vraj odchádzajú, Postavili sa za neho 
sestričky/Je ich stále viac/1. 11. 2012, 2. 11. 2012, 19. 11. 2012 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-09/31.426: 
Bod sa odročuje na nasledujúce zasadnutie Rady. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 96-PLO/O-812/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2012 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Programová služba/mesiac: DOMA/november 2012, DAJTO/október, november, december 2012 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  čísla licencií: TD/7, TD/47 
 
Uznesenie č. 13-09/32.427: 
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. 96-PLO/O-812/2013 
vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 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. 13-09/495: 
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: 21. 5. 2013                     Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 213-PLO/O-2041/2012 zo dňa 3. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 752/39-2012, 753/40-2012) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Harry Potter a väzeň z Azkabanu/11. 2. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie:  T/41 
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Uznesenie č. 13-09/33.428: 
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 účastník správneho konania  
č. 213-PLO/O-2041/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, 

 
že v rámci programu Harry Potter a väzeň z Azkabanu odvysielaného na programovej službe TV 
MARKÍZA dňa 11.02.2012 o cca 15:00 hod. odvysielal o cca 16:23 hod. reklamný blok, ktorého 
priemerná hladina intenzity zvuku bola o 7,854345935 dB vyššia ako priemerná hladina intenzity 
zvuku päťminútového úseku programu, ktorý po odvysielaní tohto reklamného bloku nasledoval 
a o cca 17:22 hod. reklamný blok, ktorého priemerná hladina intenzity zvuku bola o 8,838149349 dB 
vyššia ako priemerná hladina intenzity zvuku päťminútového úseku programu, ktorý vysielaniu tohto 
reklamného bloku predchádzal, čím došlo o cca 16:23 hod. k odvysielaniu reklamného bloku 
spôsobom, že zvuková intenzita vysielanej reklamy bola vyššia ako zvuková intenzita programu 
vysielaného v čase tesne nasledujúcom po jej odvysielaní a o cca 17:22 hod. k odvysielaniu 
reklamného bloku spôsobom, že zvuková intenzita vysielanej reklamy bola vyššia ako zvuková 
intenzita programu vysielaného v čase predchádzajúcom jej odvysielaniu,  

 
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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 330 €, slovom tritisíc tristotridsať 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***12, 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. 13-09/496: 
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: 22. 5. 2013                  Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 121-PLO/O-1054/2013 zo dňa 26. 2. 2013 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 6250/444-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Súmrak nad Sommarholmom/2. 12. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 13-09/34.429: 
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. 
121-PLO/O-1054/2013 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 program Súmrak nad Sommarholmom odvysielaný na programovej službe TV DOMA dňa 
2. 12. 2012 o cca 17:53 hod v trvaní cca 118 minút a 27 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) 
prerušil zaradením reklamy štyrikrát, 
 

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. 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.“ 
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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. 13-09/497: 
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: 7. 6. 2013                  Z: PLO 
 
Úloha č. 13-09/498: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                  Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 93-PLO/O-809/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5774/386-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Diamanty sú večné /4. 11. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 13-09/35.430: 
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. 
93-PLO/O-809/2013 MAC TV s.r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že časový úsek od cca 16:58:32 hod do cca 17:28:31 hod programu Diamanty sú večné odvysielaného 
v rámci programovej služby JOJ PLUS dňa 4. 11. 2012 o cca 16:28 hod, ktorý zodpovedá druhému 
30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, 
a to o cca 17:00:15 hod a o cca 17:24:36 hod, 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

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 4. 11. 2012 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 
hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 16:03:56 hod do cca 16:10:00 hod v trvaní 6 minút a 4 sekundy, 
– telenákupné šoty v čase od cca 16:23:28 hod do cca 16:28:27 hod v trvaní 4 minúty a 59 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 16:38:29 hod do cca 16:44:22 hod v trvaní 5 minút a 53 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 16 minút a 56 sekúnd, teda o 4 minúty a 56 sekúnd dlhšom 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. 
 

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,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-09/499: 
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: 7.  6. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-09/500: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 5. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 46-PLO/O-577/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5787/390-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Česko Slovensko má talent/17. 11. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 13-09/36.431: 
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.  
46-PLO/O-577/2013 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 v rámci programovej služby JOJ PLUS odvysielal dňa 17. 11. 2012 o cca 21:08 hod, 22:09 hod, 
23:11 hod upútavku na program Česko Slovensko má talent, ktorú neoznačil grafickým symbolom 
jednotného systému označovania, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá veta 
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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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 700 €, slovom sedemsto 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. 13-09/501: 
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: 7. 6. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 10-PLO/D-169/2013 zo dňa 14. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: AnTechNet, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/320 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 131-PLO/D-1280/2013 zo dňa 12. 3. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: NITRANET, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/178 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
   
K bodu 39/ 
SK č.: 32-PLO/D-474/2013 zo dňa 30. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.     číslo registrácie: TKR/187 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 143-PLO/D-1493/2013 zo dňa 22. 3. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Towerhome, a.s.         číslo registrácie: TKR/336 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 41/ 
SK č.: 161-PLO/D-1844/2013 zo dňa 12. 4. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: I.HEIZER-MINI SERVIS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/316 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 179-PLO/D-1937/2013 zo dňa 18. 4. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: MAC TV s.r.o.          čísla licencií: T/39, TD/15   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 43/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby: www.nesvady.sk 
Prevádzkovateľ: Obec Nesvady 
Stanovisko č. 1326/02/AMS-2013 
     
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
44/ Rôzne 
 
1/ Rozhodnutie o prebytočnosti majetku  
 
Uznesenie č. 13-09/44.439: 
Rada schvaľuje vyhlásenie hnuteľného majetku inv. č. 00097 v správe Rady za prebytočný. 
 
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. 
 
 
2/ Informácia o rozsudku NS SR – pridelenie frekvencií Rádia VIVA 
 
 
 
  
V Bratislave dňa 7. 5. 2013                                                                     

 
       prof. Miloš Mistrík 

            predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                         
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Ing. Peter Alakša 


