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Zápisnica č. 10/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 20. a 21. 5. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Pavol Dinka 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
20. 5. 2013, začiatok o 9:30 hod v sídle Rady 
 
1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania: 
 
1.1 Žiadateľ: D.EXPRES, a.s. 
      SK: 191-PLO/O-R11/2013 
      vo veci pridelenia frekvencie: 93,2 MHz Poprad 
ÚP: 9:30 hod          
 
1.2. Žiadateľ: C.S.M. group  s.r.o. 

SK: 181-PLO/O-R01/2013, 191-PLO/O-R11/2013 
      vo veci pridelenia frekvencií: 92,6 MHz Bratislava, 93,2 MHz Poprad  
ÚP: 9:45 hod         
 
1.3. Žiadateľ: Best FM Media  spol. s r.o. 
      SK: 182-PLO/O-R02/2013, 186-PLO/O-R06/2013, 187-PLO/O-R07/2013, 191-PLO/O-R11/2013 
      vo veci pridelenia frekvencií: 105,5  MHz Bratislava, 95,5 MHz Nové Mesto nad Váhom,  
      89,5 MHz Považská Bystrica, 93,2 MHz Poprad   
ÚP: 10:00 hod         
 
1.4. Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o. 

SK: 182-PLO/O-R02/2013, 186-PLO/O-R06/2013, 187-PLO/O-R07/2013 
vo veci pridelenia frekvencií: 105,5  MHz Bratislava  95,5  MHz Nové Mesto nad Váhom,  
89,5 MHz Považská Bystrica 

ÚP: 10:15 hod         
 
1.5. Žiadateľ: SITY MEDIA s.r.o. 
      SK: 185-PLO/O-R05/2013 
      vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Nitra 
ÚP: 10:30 hod         
 
1.6. Žiadateľ: RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 

SK: 182-PLO/O-R02/2013, 185-PLO/O-R05/2013, 186-PLO/O-R06/2013, 187-PLO/O-
R07/2013,  
191-PLO/O-R11/2013 
vo veci pridelenia frekvencií: 105,5 MHz Bratislava,  105,9 MHz Nitra, 95,5  MHz Nové Mesto  
nad Váhom, 89,5 MHz Považská Bystrica, 93,2 MHz Poprad 

ÚP: 10:45 hod         
 
1.7. Žiadateľ: JOLIN, s.r.o. 

SK: 185-PLO/O-R05/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Nitra 

ÚP: 11:00 hod         
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1.8. Žiadateľ: RADIO ROCK, s.r.o. 
SK: 185-PLO/O-R05/2013, 191-PLO/O-R11/2013 
vo veci pridelenia frekvencií: 105,9 MHz Nitra,   93,2  MHz Poprad 

ÚP: 11:15 hod         
1.9. Žiadateľ: Rádio WOW  s.r.o. 
      SK: 185-PLO/O-R05/2013 
      vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Nitra  
ÚP: 11:30 hod         
 
1.10. Žiadateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
      SK: 189-PLO/O-R09/2013 
      vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Spišská Stará Ves 
ÚP: 11:45 hod         
 
1.11. Žiadateľ: media.fm s.r.o. 
      SK: 183-PLO/O-R03/2013 
      vo veci pridelenia frekvencie: 89,1 MHz Lučenec 
ÚP: 12:00 hod          
 
1.12. Žiadateľ: Rádio Rebeca, s.r.o. 

SK: 184-PLO/O-R04/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Martin 

ÚP:  12:15 hod         
 
1.13. Žiadateľ: Marek Petráš 
      SK: 188-PLO/O-R08/2013 
      vo veci pridelenia frekvencie: 102,0 MHz Rožňava 
ÚP: 12:30 hod         
 
1.14. Žiadateľ: Rádio Šport s.r.o. 
      SK: 191-PLO/O-R11/2013 
      vo veci pridelenia frekvencie: 93,2 MHz Poprad 
ÚP: 12:45 hod         
 
1.15. Návrh na zastavenie správneho konania 
      SK: 190-PLO/O-R10/2013 
      vo veci pridelenia frekvencie: 93,0 MHz Trebišov    
 
 
Prehľad ústnych pojednávaní dňa 20. 5. 2013 – výberové konanie 
  
09:30 hod D.EXPRES, a.s. 
09.45 hod C.S.M. group s.r.o. 
10:00 hod Best FM Media, spol. s r.o. 
10:15 hod GES Slovakia, s.r.o. 
10:30 hod SITY MEDIA s.r.o. 
10:45 hod RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 
11:00 hod  JOLIN, s.r.o. 
11:15 hod  RADIO ROCK, s.r.o. 
11:30 hod  Rádio WOW s.r.o. 
11:45 hod  Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
12:00 hod  media.fm s.r.o. 
12:15 hod  Rádio Rebeca, s.r.o. 
12.30 hod Marek Petráš 
12.45 hod  Rádio Šport s.r.o. 
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21. 5. 2013, začiatok o 9:30 hod v sídle Rady 
 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie  
SK: 181-PLO/O-R01/2013 
vo veci pridelenia frekvencií: 92,6 MHz Bratislava 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.        
 
3/ Výberové konanie  
SK: 182-PLO/O-R02/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 105,5 MHz Bratislava 
ÚK: Best FM Media  spol. s r.o. 
        GES Slovakia, s.r.o. 
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.     
 
4/ Výberové konanie  
SK: 183-PLO/O-R03/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,1 MHz Lučenec 
ÚK: media.fm s.r.o.         
 
5/ Výberové konanie  
SK: 184-PLO/O-R04/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Martin 
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o.       
 
6/ Výberové konanie 
SK: 185-PLO/O-R05/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Nitra 
ÚK : JOLIN, s.r.o. 
         RADIO ROCK, s.r.o. 
         SITY MEDIA s.r.o. 
         RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 
         Rádio WOW  s.r.o.       
 
7/ Výberové konanie  
186-PLO/O-R06/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,5  MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK: Best FM Media  spol. s r.o. 
        GES Slovakia, s.r.o. 
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.     
 
8/ Výberové konanie         
187-PLO/O-R07/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,5 MHz Považská Bystrica 
ÚK: Best FM Media  spol. s r.o. 
        GES Slovakia, s.r.o. 
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.     
 
9/ Výberové konanie  
SK: 188-PLO/O-R08/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,0 MHz Rožňava 
ÚK: Marek Petráš         
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10/ Výberové konanie         
SK: 189-PLO/O-R09/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Spišská Stará Ves 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.       
 
11/ Výberové konanie        
SK: 190-PLO/O-R10/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,0 MHz Trebišov 
Návrh na zastavenie správneho konania      
 
12/ Výberové konanie  
SK: 191-PLO/O-R11/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,2 MHz Poprad 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o. 
        Rádio Šport s.r.o. 
        Best FM Media  spol. s r.o. 
        C.S.M. group s.r.o.  
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 
        D.EXPRES, a.s.        
 
13/ Sťažnosť č. 1301/128-2013 zo dňa 13. 3. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/67 
 
14/ Sťažnosť č. 1249/170-2013 zo dňa 11. 3. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: ELTEX Slovakia s.r.o.      
 
15/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: SPEED telecom s.r.o.     
 
16/ SK č.: 100-PLO/D-742/2013 zo dňa 14. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.       číslo licencie: TD/10 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/83-2013      
(na vysielanie programu Večný bojovník zo dňa 6. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: TD/16, T/219 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1034/118-2013     
(na vysielanie programu Dr. Dokonalý zo dňa 28. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15, T/39 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/152-2013     
(na vysielanie programu Kráľova priazeň zo dňa17. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
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20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/153-2013     
(na vysielanie programu Prorok zla zo dňa18. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/154-2013     
(na vysielanie programu Pomsta za nespravodlivosť zo dňa 19. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/155-2013     
(na vysielanie programu Magické deviatky  zo dňa 20.2.2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/160-2013     
(na vysielanie programu Vražedné vidiny zo dňa 23. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1031/109-2013     
(na vysielanie programu Deň a noc  zo dňa 27. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/158-2013     
(na vysielanie programu Stena tajomstiev  zo dňa 23. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/151-2013     
(na vysielanie programu Nezmieriteľní zo dňa 17. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/150-2013     
(na vysielanie programu Vyzvedač zo dňa 17. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/85-2013     
(na vysielanie programu Cesta do Sonory zo dňa 10.2.2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/92-2013     
(na vysielanie programu Davidova matka zo dňa 14. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/156-2013      
(na vysielanie programu Expres foto zo dňa 20.2.2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
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31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/157-2013     
(na vysielanie programu Mesto v obkľúčení zo dňa 22. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
32/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1516/141-2013     
(na vysielanie upútavky na program. Deň a noc zo dňa 22. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
33/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1034/119-2013      
(na vysielanie programu Horúca krv zo dňa 5. 3. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17 
 
34/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1641/167-2013      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Založená obec, zo dňa 14. 3. 2013)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona         číslo licencie: TD/1 
 
35/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1565/144-2013      
(na vysielanie programu zo dňa 26. 3. 2013)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona         číslo licencie: TD/1 
 
36/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1150/120-2013      
(na vysielanie programu zo dňa 5. 3. 2013)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona         číslo licencie: RD/1 
 
37/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 789/66-2013     
(na vysielanie programu Bučkovci – Slnko, seno, dedina  zo dňa 17. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
38/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1753/172-2013      
(na vysielanie komunikátu Akčná výhra zo dňa 30. 3. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.         číslo licencie: TD/47 
 
39/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1325/134-2013     
(na vysielanie programu Noviny z dní 11. 10., 24.10. 2012 a 16. 2., 17.2. a 21. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15, T/39 
 
40/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1325/135-2013     
(na vysielanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie www.noviny.sk z dní 11. 10., 24. 10. 
2012 a 16. 2., 18. 2. a 21. 2. 2013)  
Poskytovateľ služby: MAC TV s.r.o.       
 
41/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 912/104-2013, č. 933/105-2013, č. 969/106-2013      
(na vysielanie programu Popoludnie na Slovensku – Takže takto zo dňa 21. 2. 2013)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona        číslo licencie: RD/1  
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42/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1037/111-2013      
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 1. 3. 2013)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona        číslo licencie: RD/1  
 
43/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 891/101-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17.2.2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
44/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 610/11/TV-2013   
(monitorované dni: 6.2., 8.2.2013) 
Vysielateľ: SBD III. Košice         číslo licencie: T/36 
 
45/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 609/10/TV-2013  
(monitorované dni: 6.2., 8.2.2013) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o     číslo licencie: T/149 
 
46/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 989/15-TV-2013 
(monitorované dni: 20. 2. a 22. 2. 2013) 
Vysielateľ: Marián Matús                číslo licencie: T/30  
 
47/ Kontrolný monitoring 
Správa č.1601/17/TV-2013 
(vysielanie z dní: 16.2., 17.2., 18.2., 19.2., 20.2., 21.2., 28.2., 4.3., 12.3., 22.3., 23.3., 24.3.2013 ) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
                                                                                                                                  TD/15, TD/39 
 
48/ SK č.: 89-PLO/O-805/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 5892/395-2012, 5892/396-2012, 5892/397-201) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Nie sú peniaze pre záchranárov/29. 10. 2012 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41 
 
49/ 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/dni: 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 
 
50/ SK č.: 123-PLO/O-1056/2013 zo dňa 26. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č.6439/464-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Čierni pasažieri bez dôkazov/15. 12. 2012 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona             
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51/ SK č.: 496-PLO/O-6199/2012 zo dňa 4. 12. 2012 
Doplnenie: Správa č. 54/12/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Vyžiadaný záznam - deň/programová služba: 26. 9. 2012/TV Centrum  
ÚK: TV CENTRUM s.r.o.          číslo licencie: T/178 
 
52/ SK č.: 95-PLO/O-811/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
Doplnenie: Správa č. 6286/6/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadané záznamy - deň//programová služba: 22. 11. 2012, 11.12.2012/JOJ, 18. 11. 2012, 19. 11. 
2012, 25. 11. 2012, 26. 11. 2012, 2. 12. 2012, 3. 12. 2012, 9. 12. 2012/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 čísla licencií: T/39, TD/15/T/219, 
TD/16 
 
53/ SK č.: 134-PLO/O-1454/2013 zo dňa 12. 3. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 6302/458-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Narnia: Princ Kaspian /16. 12. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
54/ SK č.: 108-PLO/D-535/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: PEREMEDIA, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/331 
 
55/ SK č.: 105-PLO/D-551/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: SiNET CTV s.r.o.           číslo registrácie: TKR/325 
 
56/ SK č.: 58-PLO/D-507/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.     číslo registrácie: TKR/300 
 
57/ SK č.: 35-PLO/D-500/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/254 
 
58/ SK č.: 144-PLO/D-1420/2013 zo dňa 20. 3. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava    číslo licencie: T/232 
 
59/ SK č.: 127-PLO/D-1425/2013 zo dňa 20. 3. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: TV PEZINOK, s.r.o.         číslo licencií: T/99, TD/97 
 
60/ Rôzne 
 
 
 

************************* 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 508 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 13-10/1.440: 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              neprítomný  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Výberové konanie  
SK: 181-PLO/O-R01/2013 
vo veci pridelenia frekvencií: 92,6 MHz Bratislava 
ÚK: C.S.M. group s.r.o.        
 
Bod bol odročený na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
K bodu 3/ 
Výberové konanie  
SK: 182-PLO/O-R02/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 105,5 MHz Bratislava 
ÚK: Best FM Media  spol. s r.o. 
        GES Slovakia, s.r.o. 
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o.  
 
Bod bol odročený na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie  
SK: 183-PLO/O-R03/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,1 MHz Lučenec 
ÚK: media.fm s.r.o.   
 
Bod bol odročený na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie  
SK: 184-PLO/O-R04/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Martin 
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o. 
 
Bod bol odročený na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
K bodu 6/ 
Výberové konanie 
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SK: 185-PLO/O-R05/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 105,9 MHz Nitra 
ÚK : JOLIN, s.r.o. 
         RADIO ROCK, s.r.o. 
         SITY MEDIA s.r.o. 
         RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 
         Rádio WOW  s.r.o.   
 
Bod bol odročený na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie  
186-PLO/O-R06/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 95,5  MHz Nové Mesto nad Váhom 
ÚK: Best FM Media  spol. s r.o. 
        GES Slovakia, s.r.o. 
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 
 
Bod bol odročený na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
K bodu 8/ 
Výberové konanie         
187-PLO/O-R07/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 89,5 MHz Považská Bystrica 
ÚK: Best FM Media  spol. s r.o. 
        GES Slovakia, s.r.o. 
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 
 
Bod bol odročený na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie  
SK: 188-PLO/O-R08/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,0 MHz Rožňava 
ÚK: Marek Petráš      
 
Bod bol odročený na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
K bodu 10/ 
Výberové konanie         
SK: 189-PLO/O-R09/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 99,6 MHz Spišská Stará Ves 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.      
 
Bod bol odročený na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
K bodu 11/ 
Výberové konanie        
SK: 190-PLO/O-R10/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,0 MHz Trebišov 
Návrh na zastavenie správneho konania  
 
Bod bol odročený na ďalšie zasadnutie Rady. 
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K bodu 12/ 
Výberové konanie  
SK: 191-PLO/O-R11/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,2 MHz Poprad 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o. 
        Rádio Šport s.r.o. 
        Best FM Media  spol. s r.o. 
        C.S.M. group s.r.o.  
        RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 
        D.EXPRES, a.s. 
 
Bod bol odročený na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
K bodu 13/ 
Sťažnosť č. 1301/128-2013 zo dňa 13. 3. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/67 
 
Uznesenie č. 13-10/13.441: 
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. 1301/128-2013 smerujúcu 
voči spoločnosti Videoštúdio RIS, 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/509: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Sťažnosť č. 1249/170-2013 zo dňa 11. 3. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: ELTEX Slovakia s.r.o.  
 
Uznesenie č. 13-10/14.442: 
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. 1249/170-2013, smerujúcu 
voči spoločnosti ELTEX Slovakia s. r. o., Banská Štiavnica a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 



 12 

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. 13-10/510: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: SPEED telecom s.r.o.  
 
Uznesenie č. 13-10/15.443: 
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 SPEED telecom s.r.o., 
Dunajská Streda vo veci možného porušenia § 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/511: 
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: 4. 6. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-10/512: 
Kancelária Rady oznámi žiadateľovi začiatok správneho konania. 
T: 31. 5. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 100-PLO/D-742/2013 zo dňa 14. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.       číslo licencie: TD/10 
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Uznesenie č. 13-10/16.444: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 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. 100-PLO/D- 742/2013 zo dňa 14.02.2013 
posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencií účastníka konania: 
 
PHONOTEX spol. s r.o.  
Priehradná 8077/23  
821 07 Bratislava  
 
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 na televízne vysielanie č. TD/10 nasledovne: 
 
Článok I. bod 5 sa mení a znie: 
 
„Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby  podľa špecifikácie určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č. 742/2013 zo dňa 14.02.2013 doplnené podaním č. 2302/2013 zo 
dňa 07.05.2013) 
 
a)Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 100% 
Programy - min. 0%  

b) Programy (100%): 
Spravodajstvo - 0% 
Publicistika:  
1) polit. publicistika - 0% 
2) ostatná publicistika - 0% 
Dokumentárne programy - 0% 
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 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/513: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 100-PLO/D-742/2013 
a zašle ho účastníkovi konania, PHONOTEX spol. s r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku.  
T: 21. 6. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/83-2013      
(na vysielanie programu Večný bojovník zo dňa 6. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-10/17.445: 
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. 872/83-2013 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  neprítomný 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/514: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1034/118-2013     
(na vysielanie programu Dr. Dokonalý zo dňa 28. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15, T/39 
 
Uznesenie č. 13-10/18.446: 
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. 1034/118-2013 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  neprítomný 
Alakša  za 
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Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/515: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/152-2013     
(na vysielanie programu Kráľova priazeň zo dňa17. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-10/19.447: 
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. 1586/152-2013 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. 13-10/516: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/153-2013     
(na vysielanie programu Prorok zla zo dňa 18. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-10/20.448: 
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. 1586/153-2013 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. 
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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. 13-10/517: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/154-2013     
(na vysielanie programu Pomsta za nespravodlivosť zo dňa 19. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-10/21.449: 
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. 1586/154-2013 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. 13-10/518: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/155-2013     
(na vysielanie programu Magické deviatky  zo dňa 20.2.2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-10/22.450: 
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 
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podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1586/155-2013 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. 13-10/519: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/160-2013     
(na vysielanie programu Vražedné vidiny zo dňa 23. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-10/23.451: 
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. 1586/160-2013 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. 13-10/520: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1031/109-2013     
(na vysielanie programu Deň a noc  zo dňa 27. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
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Uznesenie č. 13-10/24.452: 
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. 1031/109-2013 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. 13-10/521: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/158-2013     
(na vysielanie programu Stena tajomstiev  zo dňa 23. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-10/25.453: 
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. 1586/158-2013 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/522: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
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K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/151-2013     
(na vysielanie programu Nezmieriteľní zo dňa 17. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-10/26.454: 
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. 1586/151-2013 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/523: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/150-2013     
(na vysielanie programu Vyzvedač zo dňa 17. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-10/27.455: 
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. 1586/150-2013 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              neprítomný   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/524: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/85-2013, 1586/150-2013, 1586/151-2013, 1586/158-2013, 1031/109-2013 
(na vysielanie programu Cesta do Sonory zo dňa 10.2.2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-10/28.456: 
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. 872/85-2013 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/525: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T:  31. 5. 2013                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-10/28.457: 
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 
1.  

- dňa 17. 2. 2013 o cca 09:00:53 hod, o cca 09:56:39, o cca 18:26:17 hod a o cca 19:47:39 hod 
odvysielal na programovej službe JOJ PLUS upútavku na program Dobrodružstvo v oblakoch, 

- dňa 27. 2. 2013 o cca 15:27:18 hod odvysielal na programovej službe JOJ PLUS upútavku na 
program Takmer dokonalý zločin, 

- dňa 23. 3. 2013 o cca 18:54:12 a o cca 19:41:11 hod odvysielal na programovej službe JOJ 
PLUS upútavku na program Walking Dead, 

ktoré boli klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, 
čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania; 

2.  
- dňa 10. 2. 2013 o cca 18:53:05 hod, 
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- dňa 17. 2. 2013 o cca 09:01:00 hod, o cca 09:56:46 hod, o cca 18:26:24 hod a o cca 19:47:46 
hod, 

- dňa 27. 2. 2013 o cca 15:27:26 hod, 
- dňa 23. 3. 2013 o cca 18:54:18 hod a o cca 19:41:15 hod 
odvysielal na programovej službe JOJ PLUS informácie o svojej programovej ponuke 
prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií, pričom 
k nevhodným a neprístupným 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/526: 
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: 4. 6. 2013                    Z: PLO 
  
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 872/92-2013     
(na vysielanie programu Davidova matka zo dňa 14. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-10/29.458: 
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. 872/92-2013 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-10/527: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/156-2013      
(na vysielanie programu Expres foto zo dňa 20.2.2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-10/30.459: 
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. 1586/156-2013 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/528: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1586/157-2013, 872/85-2013, 872/92-2013, 1586/150-2013, 1586/151-2013,  
1586/156-2013, 1586/158-2013 
(na vysielanie programu Mesto v obkľúčení zo dňa 22. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-10/31.460: 
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 

– program Cesta do Sonory odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 10. 2. 2013 o cca 
18:03 hod v trvaní cca 119 minút a 38 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy štyrikrát, 

– program Davidova matka odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 14. 2. 2013 o cca 
12:08 hod v trvaní cca 114 minút a 2 sekundy (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy štyrikrát, 
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– časový úsek od cca 09:25:02 hod do cca 09:55:01 hod programu Vyzvedač odvysielaného na 
programovej službe JOJ PLUS dňa 17. 2. 2013 o cca 08:25 hod, ktorý zodpovedá tretiemu 30-
minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením 
reklamy, a to o cca 09:26:42 hod a o cca 09:50:46 hod, 

– časový úsek od cca 18:51:00 hod do cca 19:20:59 hod programu Nezmieriteľní odvysielaného 
na programovej službe JOJ PLUS dňa 17. 2. 2013 o cca 17:51 hod, ktorý zodpovedá tretiemu 
30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením 
reklamy, a to o cca 18:52:54 hod a o cca 19:05:04 hod, 

– časový úsek od cca 22:46:05 hod do cca 23:16:04 hod programu Expres foto odvysielaného na 
programovej službe JOJ PLUS dňa 20. 2. 2013 o cca 22:46 hod, ktorý zodpovedá prvému 30-
minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením 
reklamy, a to o cca 22:52:49 hod a o cca 23:13:19 hod, 

– časový úsek od cca 23:14:50 hod do cca 23:44:49 hod programu Mesto v obkľúčení 
odvysielaného na programovej službe JOJ PLUS dňa 22. 3. 2013 o cca 23:14 hod, ktorý 
zodpovedá prvému 30-minútovému časové úseku trvania predmetného programu, dvakrát 
prerušil zaradením reklamy, a to o cca 23:23:09 hod a o cca 23:44:33 hod, 

– program Stena tajomstiev odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 23. 3. 2013 o cca 
18:03 hod v trvaní cca 117 minút a 10 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 22. 3. 2013 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 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              neprítomný   
Škultéty  neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/529: 
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: 4. 6. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-10/530: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 31. 5. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1516/141-2013     
(na vysielanie upútavky na program. Deň a noc zo dňa 22. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-10/32.461: 
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 
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podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1516/141-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/531: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1034/119-2013      
(na vysielanie programu Horúca krv zo dňa 5. 3. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-10/33.462: 
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. 1034/119-2013 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/532: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1641/167-2013      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Založená obec, zo dňa 14. 3. 2013)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona         číslo licencie: TD/1 
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Uznesenie č. 13-10/34.463: 
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. 1641/167-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľa na 
základe zákona a uznala ju podľa § 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. 13-10/533: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1565/144-2013      
(na vysielanie programu zo dňa 26. 3. 2013)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona         číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-10/35.464: 
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. 1565/144-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska 
vysielateľ na základe zákona 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/534: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                    Z: PgO 
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K bodu 36/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1150/120-2013      
(na vysielanie programu zo dňa 5. 3. 2013)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona         číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 13-10/36.465: 
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. 1150/120-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska – vysielateľ 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/535: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 789/66-2013     
(na vysielanie programu Bučkovci – Slnko, seno, dedina  zo dňa 17. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-10/37.466: 
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. 789/66-2013 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              neprítomný   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/536: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1753/172-2013      
(na vysielanie komunikátu Akčná výhra zo dňa 30. 3. 2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.         číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 13-10/38.467: 
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. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Akčná výhra dňa 30. 3. 2013 
o cca 07:00 hod na programovej službe DAJTO, ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
 
I. podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol 
čestný, 
 
II. podľa § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby vysielaný telenákup 
nepoškodzoval záujmy spotrebiteľov a nezneužíval dôveru spotrebiteľov. 
 
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. 13-10/537: 
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: 4. 6. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-10/538: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 31. 5. 2013                     Z: PgO 
   
K bodu 39/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1325/134-2013     
(na vysielanie programu Noviny z dní 11. 10., 24.10. 2012 a 16. 2., 17.2. a 21. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: TD/15, T/39 
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Uznesenie č. 13-10/39.468: 
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. 1325/134-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju v časti 
týkajúcej sa vysielania z dní 11. 10. 2012 a 24. 10. 2012 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/539: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-10/39.469: 
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. 1325/134-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju v časti 
týkajúcej sa vysielania programu Noviny z dní 16. 2. 2013, 17. 2. 2013 a 21. 2. 2013 v súvislosti 
s odvysielaním fotografických záberov maloletých dievčat označených ako Julka a Jolka 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. 13-10/540: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-10/39.470:  
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 
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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 16. 2. 
2013 o cca 19:30 hod. odvysielal na programovej službe JOJ v rámci programu Noviny príspevok 
s názvom „Talianska“ kauza – Stretnutie s Jolkou, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti.   
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/541: 
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: 4. 6. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1325/135-2013     
(na vysielanie audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie www.noviny.sk z dní 11. 10., 24. 10. 
2012 a 16. 2., 18. 2. a 21. 2. 2013)  
Poskytovateľ služby: MAC TV s.r.o.   
 
Uznesenie č. 13-10/40.471: 
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. 1325/135-2013, smerujúcu 
voči audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie poskytovanej na internetovej stránke www.joj.sk 
spoločnosťou 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/542: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                    Z: PgO 
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K bodu 41/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 912/104-2013, č. 933/105-2013, č. 969/106-2013      
(na vysielanie programu Popoludnie na Slovensku – Takže takto zo dňa 21. 2. 2013)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona        číslo licencie: RD/1  
 
Uznesenie č. 13-10/41.473: 
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. 912/104-2013, 933/105-
2013, 969/106-2013 smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko 
vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska – vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosti podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
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. 13-10/543: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1037/111-2013      
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 1. 3. 2013)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe  zákona        číslo licencie: RD/1  
 
Uznesenie č. 13-10/42.474: 
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. 1037/111-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona a uznala ju podľa § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Dinka  proti 
Haťapka za 
Holan   zdržal sa 
Kmec              neprítomný   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/544: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 891/101-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17.2.2013)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
     
Uznesenie č. 13-10/43.475: 
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 dňa 17. 2. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal na programovej službe TV 
MARKÍZA v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Ostali vraj bez pomoci, v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/545: 
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: 4. 6. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-10/546: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 31. 5. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 44/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 610/11/TV-2013   
(monitorované dni: 6.2., 8.2.2013) 
Vysielateľ: SBD III. Košice         číslo licencie: T/36 
     
Uznesenie č. 13-10/44.476: 
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. 610/11/TV-2013 o kontrole 
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dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 06.02.2013 a 08.02.2013 vysielateľa STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE s 
licenciou č. T/36 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
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. 13-10/547: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 31. 5. 2013                       Z: PgO 
 
K bodu 45/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 609/10/TV-2013  
(monitorované dni: 6.2., 8.2.2013) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o     číslo licencie: T/149 
     
Uznesenie č. 13-10/45.477: 
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. 609/10/TV-2013 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 06.02.2013 a 08.02.2013 vysielateľa TELECOM TKR, s.r.o s licenciou č. T/149 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/548: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 31. 5. 2013                       Z: PgO 
 
K bodu 46/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 989/15/TV-2013  
(monitorované dni: 20.2., 22.2.2013) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o     číslo licencie: T/30 
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Uznesenie č. 13-10/46.478: 
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 Marián Matús vo veci 
možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe SKV 1 dňa 20. 2. 2013 v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/549: 
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: 4. 6. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 47/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.1601/17/TV-2013 
(vysielanie z dní: 16.2., 17.2., 18.2., 19.2., 20.2., 21.2., 28.2., 4.3., 12.3., 22.3., 23.3., 24.3.2013 ) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: TD/16, T/219, TD/15, TD/39 
 
Uznesenie č. 13-10/47.479: 

       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 
- programu Bučkovci – SLNKO, SENO, DEDINA zo dňa 17. 2. 2013 o cca 17:20 hod odvysielaného 

na programovej službe JOJ, 
- programu Noviny zo dňa 16. 2. 2013 o cca 19:30 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
- programu Noviny zo dňa 21. 2. 2013 o cca 19:30 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
- programu Noviny zo dňa 4. 3. 2013 o cca 19:30 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
- programu Noviny zo dňa 22. 3. 2013 o cca 19:30 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
- programu Kutyil s.r.o. zo dňa 22. 3. 2013 o cca 16:35 hod odvysielaného na programovej službe 

JOJ PLUS, 
súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ 
- zo dňa 28. 2. 2013 v čase od 20:55 hod do 23:05 hod, 
- zo dňa 12. 3. 2013 v čase od 19:55 hod do 22:05 hod 
a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS 
- zo dňa 16. 2. 2013 v čase od 11:55 hod do 16:05 hod, zo dňa 16. 2. 2013 v čase od 17:50 hod do 

20:05 hod, zo dňa 16. 2. 2013 v čase od 21:55 hod do 23:59 hod a zo dňa 17. 2. 2013 v čase od 
00:00 hod do 01:00 hod, 
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- zo dňa 17. 2. 2013 v čase od 07:55 hod do 11:05 hod, zo dňa 17. 2. 2013 v čase od 17:50 hod do 
20:05 hod, zo dňa 17. 2. 2013 v čase od 19:55 hod do 23:05 hod, 

- zo dňa 18. 2. 2013 v čase od 01:30 hod do 03:30 hod, 
- zo dňa 19. 2. 2013 v čase od 01:00 hod do 02:40 hod, 
- zo dňa 20. 2. 2013 v čase od 19:55 hod do 23:59 hod a zo dňa 21. 2. 2013 v čase od 00:00 hod do 

01:05 hod, 
- zo dňa 21. 2. 2013 v čase od 01:00 hod do 04:00 hod, 
- zo dňa 22. 3. 2013 v čase od 22:55 hod do 23:59 hod a zo dňa 23. 3. 2013 v čase od 00:00 hod do 

02:05 hod, 
- zo dňa 23. 3. 2013 v čase od 17:55 hod do 20:05 hod, zo dňa 23. 3. 2013 v čase od 19:55 hod do 

23:05 hod, zo dňa 23. 3. 2013 v čase od 22:55 hod do 23:59 hod a zo dňa 24. 3. 2013 v čase od 
00:00 hod do 02:05 hod, 

- zo dňa 24. 3. 2013 v čase od 14:55 hod do 20:05 hod a zo dňa 24. 3. 2013 v čase od 19:55 hod do 
23:05 hod. 

 
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. 13-10/550: 
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: 4. 6. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 89-PLO/O-805/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 5892/395-2012, 5892/396-2012, 5892/397-201) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Nie sú peniaze pre záchranárov/29. 10. 2012 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-10/48.480: 
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. 89-
PLO/O-805/2013 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 29.10.2012 o cca 19:00 hod odvysielal 
v rámci programu Televízne Noviny príspevok Nie sú peniaze pre záchranárov, v ktorom neposkytol 
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priestor na vyjadrenie a ani nesprostredkoval argumenty dotknutej strany príspevku – vedeniu 
Záchrannej a dopravnej zdravotníckej službe Bratislava, čím nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť,  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa § 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  proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/551: 
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: 21. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-10/552: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 49/ 
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/dni: 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. 13-10/49.481: 
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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 90-
PLO/O-806/2013 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 1. 11. 2012 o cca 19:00 hod odvysielal 
v rámci programu Televízne Noviny príspevok Šikovní vraj odchádzajú a dňa 2. 11. 2012 o cca 19:00 
hod. v rámci programu Televízne Noviny príspevok Postavili sa za neho sestričky, v ktorých 
neposkytol priestor na vyjadrenie a ani nesprostredkoval argumenty dotknutej strany príspevkov – 
vedeniu Záchrannej a dopravnej zdravotníckej službe Bratislava, čím nezabezpečil objektívnosť 
a nestrannosť týchto príspevkov, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa § 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  proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka zdržal sa 
Holan   zdržal sa 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/553: 
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: 21. 7. 2013                    Z: PLO 
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Úloha č. 13-10/554: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-10/49.481-1: 
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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 90-PLO/O-806/2013 
v časti týkajúcej sa príspevku „Je ich stále viac“ 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/555: 
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 
 
Úloha č. 13-10/556: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 50/ 
SK č.: 123-PLO/O-1056/2013 zo dňa 26. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č.6439/464-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Čierni pasažieri bez dôkazov/15. 12. 2012 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 13-10/50.482: 
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. 123-
PLO/O-1056/2013, Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona   

 
p o r u š i l 

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

že dňa 15. 12. 2012 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programovej služby Jednotka v programe 
Správy STV príspevok s názvom Čierni pasažieri bez dôkazov, v ktorom jednostranne informoval 
o postupe Bratislavského dopravného podniku pri vymáhaní pokút za jazdu bez platného cestovného 
lístku, pričom v programe odzneli viaceré vyjadrenia a podozrenie poukazujúce na neoprávnenosť 
tohto konania, bez poskytnutia priestoru na vyjadrenie advokátskej kancelárii a exekútorovi, ktorí 
zabezpečujú vymáhanie pokút, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť predmetného 
programu,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. – 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  zdžal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/557: 
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: 21. 6. 2013                     Z: PLO 
 
Úloha č. 13-10/558: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 31. 5. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 51/ 
SK č.: 496-PLO/O-6199/2012 zo dňa 4. 12. 2012 
Doplnenie: Správa č. 54/12/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
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Vyžiadaný záznam - deň/programová služba: 26. 9. 2012/TV Centrum  
ÚK: TV CENTRUM s.r.o.          číslo licencie: T/178 
 
Uznesenie č. 13-10/51.483: 
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 správne konanie č. 496-PLO/O-6199/2012 vedené 
voči TV Centrum s.r.o. 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              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/559: 
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 
 
K bodu 52/ 
SK č.: 95-PLO/O-811/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
Doplnenie: Správa č. 6286/6/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 
Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadané záznamy - deň//programová služba: 22. 11. 2012, 11.12.2012/JOJ, 18. 11. 2012, 19. 11. 
2012, 25. 11. 2012, 26. 11. 2012, 2. 12. 2012, 3. 12. 2012, 9. 12. 2012/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.               čísla licencií: T/39, TD/15/T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-10/52.484: 
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. 
95-PLO/O-811/2013 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 programov Noviny zo dňa 22. 11. 2012 
o cca 19:30 hod a Súdna sieň – Extrémne prípady zo dňa 11. 12. 2012 o cca 18:00 hod odvysielaných 
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na programovej službe JOJ a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 
18. 11. 2012 v čase od 16:50 hod do 21:10 hod, zo dňa 18. 11. 2012 v čase od 19:50 hod do 23:59 hod 
a dňa 19. 11. 2012 v čase od 00:00 hod do 00:10 hod, zo dňa 25. 11. 2012 v čase od 16:50 hod do 
21:10 hod, zo dňa 25. 11. 2012 v čase od 19:50 hod do 23:59 hod a dňa 26. 11. 2012 v čase od 00:00 
hod do 01:10 hod, zo dňa 2. 12. 2012 v čase od 15:50 hod do 20:10 hod, zo dňa 2. 12. 2012 v čase od 
19:50 hod do 23:59 hod a dňa 3. 12. 2012 v čase od 00:00 hod do 00:10 hod, zo dňa 9. 12. 2012 v čase 
od 16:50 hod do 21:10 hod a zo dňa 9. 12. 2012 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 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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 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 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/560: 
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: 21. 6. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 53/ 
SK č.: 134-PLO/O-1454/2013 zo dňa 12. 3. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 6302/458-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Narnia: Princ Kaspian /16. 12. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
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Uznesenie č. 13-10/53.485: 
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. 
134-PLO/O-1454/2013 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že v programe Narnia: Princ Kaspian odvysielanom na programovej službe JOJ dňa 16. 12. 2012 
o cca 20:24 hod 
- časový úsek od cca 21:24:34 hod do cca 21:54:33 hod programu, ktorý zodpovedá tretiemu 30-

minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, 
a to o cca 21:27:14 hod a o cca 21:52:46 hod a 

- časový úsek od cca 22:24:34 hod do cca 22:54:33 hod programu, ktorý zodpovedá piatemu 30-
minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, 
a to o cca 22:28:49 hod a o cca 22:46:33 hod, 

 
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. 
 

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 4 000 €, slovom štyritisíc 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              neprítomný   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-10/561: 
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: 21. 6. 2013                  Z: PLO 
 
Úloha č. 13-10/562: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31. 5. 2013                  Z: PgO 
 
K bodu 54/ 
SK č.: 108-PLO/D-535/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: PEREMEDIA, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/331 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 55/ 
SK č.: 105-PLO/D-551/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: SiNET CTV s.r.o.           číslo registrácie: TKR/325 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 56/ 
SK č.: 58-PLO/D-507/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.     číslo registrácie: TKR/300 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 57/ 
SK č.: 35-PLO/D-500/2013 zo dňa 31. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/254 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 58/ 
SK č.: 144-PLO/D-1420/2013 zo dňa 20. 3. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava    číslo licencie: T/232 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 59/ 
SK č.: 127-PLO/D-1425/2013 zo dňa 20. 3. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: TV PEZINOK, s.r.o.         číslo licencií: T/99, TD/97 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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60/ Rôzne 
 
1/ K rozsudku vo veci sp. zn. 2Sž/17/2012 
Predkladá: PLO   
 
Uznesenie č. 13-10/44.492:  
V súvislosti so zrušujúcim rozsudkom vo veci sp. zn. 2Sž/17/2012 poveruje Rada Kanceláriu oznámiť 
účastníkom pokračovanie v konaní a upozorniť ich na povinnosti podľa § 46 ods. 4 zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
 
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. 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 4. 2013 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 13-10/44.493: 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 4. 2013. 
 
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. 
 
3/ TES Media, s. r. o., SK 41-PLO/D-512/2013  
Predkladá: PLO  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
  
V Bratislave dňa 21. 5. 2013                                                                     

 
 

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


