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Zápisnica č. 11/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12. 6. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: PhDr. Marta Danielová 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
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. 
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        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          
 
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/ SK č.: 498-PLO/O-6412/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                číslo registrácie: TKR/203 
 
14/ SK č.: 499-PLO/O-6413/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: SWAN, a.s.                 číslo registrácie: TKR/275 
 
15/ SK č.: 500-PLO/O-6414/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: BENET s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/176 
 
16/ SK č.: 132-PLO/D-1317/2013  zo dňa 14. 3. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: VYDAVATE ĽSTVO TEMPO, s.r.o.              
 
17/ SK č.: 202-PLO/D-2179/2013 zo dňa 2. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie  
ÚK: Antik Telecom s.r.o.       číslo licencie: TD/82 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1512/138-2013      
(na vysielanie programu Náhradníci zo dňa 23.3.2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
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19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/159-2013      
(na vysielanie programu 12 podmienok dedičstva  zo dňa 23.3.2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1586/145-2013 a č. 1586/146-2013      
(na vysielanie programu Sexi vyšetrovateľka a Podvodníci zo dňa 21. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: TD/16, T/219 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1858/181-2013  
(na vysielanie časového úseku od cca 18. 55 do 20.05 hod. zo dňa 15. 4. 2013) 
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 

 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1291/125-2013     
(na vysielanie programu Lampáreň zo dňa 11.2.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 

 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1291/126-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14.2.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 

 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2050/193-2013      
(na vysielanie programu Geissenovci-Ťažký život milionárov zo dňa 20.4.2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1496/136-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 10.1.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2007/190-2013     
(na vysielanie upútaviek na programy Jednotky zo dňa 22. 4. 2013)  
RTVS - vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1514/140-2013     
(na vysielanie rozhlasovej programovej služby RÁDIO YES zo dňa 21. 3. 2013)  
Vysielateľ: BP Media, s. r. o.         číslo licencie: R/102 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/149-2013      
(na vysielanie programu Stratená duša zo dňa 16.2.2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219, TD/16 
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1997/188-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 13. 4. 2013 a 14. 4. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
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30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1650/166-2013     
(na vysielanie programu Výmena zo dňa 1. 4. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1300/129-2013     
(na vysielanie programu televízie JOJ zo dňa 12. 3. 2013 v čase 19:55 – 22:05 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15 
 
32/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1251/124-2013  
(na vysielanie programu Krajina rebelov – Nový svet zo dňa 9.3. 2013) 
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 
 
33/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1946/185-2013     
(na vysielanie programu Hlavné správy TA3 zo dňa 17.4.2013)  
Vysielateľ:  C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
34/ Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 1848/174-2013, 1926/183-2013 
(na vysielanie programu  Téma dňa zo dňa 10.4.2013)  
Vysielateľ:  C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
35/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1748/14/Ro-2013  
(monitorovaný deň: 11.4.2013) 
Vysielateľ: Best FM, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: R/101 
 
36/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1749/16/Ro-2013  
(monitorovaný deň: 10.4.2013) 
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s., Bratislava     číslo licencie: R/105 
 
37/ SK č.: 125-PLO/O-1058/2013 zo dňa 26. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 6183/427-2012, 6183/428-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované programy/príspevky/dni: Noviny o 12:00, Noviny o 17:00, Noviny/Potreby dieťaťa ne 
druhej koľaji, Ťažký život od narodenia/7. 12. 2012, 8. 12. 2012 
ÚK: MAC TV  s.r.o.                číslo licencie: T/39 
 
38/ SK č.: 51-PLO/O-582/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 5669/376-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Doslova/16. 10. 2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
39/ SK č.: 502-PLO/O-6416/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5489/371-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Faktor strachu/30. 10. 2012  
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ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219 
 
40/ SK č.: 136-PLO/O-1456/2013 zo dňa 12. 3. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 240/25-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný komunikát/deň: Barbar Conan/23. 12. 2012 
ÚK: MAC TV  s. r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
41/ SK č.: 119-PLO/O-1052/2013 zo dňa 26. 2. 2013  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 6250/442-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Agent, ktorý ma miloval/2. 12. 2013  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219 
  
42/ SK č.: 135-PLO/O-1455/2013 zo dňa 12. 3. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 90/8-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam vysielania: programová služba/deň: JOJ/5. 12. 2012, 16. 12. 2012, 17. 12. 2012, JOJ 
PLUS/16. 12. 2012, 17. 12. 2012, 23. 12. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, T/219 
 
43/ SK č.: 124-PLO/O-1057/2013 zo dňa 26. 2. 2013 
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 6185/249-2012, 6111/423-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam vysielania: programová služba/deň: Rádio VIVA/27. 11. 2012, 11. 12. 2012 
ÚK: Rádio VIVA a.s.       číslo licencie: R/70 
 
44/ SK č.: 49-PLO/O-580/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5889/394-2012) 
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: U Pavla/29. 10. 2012 
ÚK: TV LUX s.r.o.        číslo licencie: T/207 
 
45/ SK č.: 122-PLO/O-1055/2013 zo dňa 26. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 6266/452-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Česká republika: Potratová tabletka sa vracia/ 
2. 12. 2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
46/ SK č.: 152-PLO/O-1611/2013 zo dňa 26. 3. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 108/10-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Schudobnieme ešte viac/6. 1. 2013  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie:  T/41 
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47/ SK č.: 423-PLO/O-5123/2011 zo dňa 30. 8. 2011  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(sťažnosť č. 3505/273-2011) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Pochybnosti o útulku/28. 5. 2011  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
48/  SK č.: 173-PLO/D-1593/2013 zo dňa 2. 4. 2013 
SK č.: 174-PLO/D-1593/2013 zo dňa 2. 4. 2013 
SK č.: 175-PLO/D-1593/2013 zo dňa 2. 4. 2013 
SK č.: 176-PLO/D-1593/2013 zo dňa 2. 4. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencií  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.          čísla licencií: TD/7, TD/47, TD/104, T/41, TD/17 
 
49/ SK č.: 6-PLO/D-228/2013 zo dňa 16. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Miroslav Maco - Multichannel    číslo registrácie: TKR/307 
 
50/ SK č.: 16-PLO/D-298/2013 zo dňa 21. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.       číslo registrácie: TKR/288 
 
51/ SK č.: 78-PLO/D-549/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Regio TV, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/314 
 
52/ SK č.: 79-PLO/D-604/2013 zo dňa 5. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: OZAREA-NEWS spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/95 
 
53/ SK č.: 201-PLO/D-2045/2013 zo dňa 24. 4. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.         číslo licencie: T/210 
 
54/ SK č.: 204-PLO/D-2315/2013 zo dňa 9. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.      číslo licencie: T/86 
 
55/ SK č.: 203-PLO/D-1709/2013 zo dňa 8. 4. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.       číslo licencie: R/122 
 
56/ SK č.: 216-PLO/D-2386/2013 zo dňa 10. 5. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencií na rozhlasové vysielanie  
ÚK: RADIO a.s.            čísla licencií: R/71, R/116 
 
57/ SK č.: 218-PLO/D-1977/2013 zo dňa 19. 4. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: D.EXPRES, a.s.            číslo licencie: R/112 
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58/ SK č.: 227-PLO/D-2568/2013 zo dňa 22. 5. 2013 
vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích 
právach 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,       čísla licencií: TD/35, T/201 
        Slovak Telekom, a.s.         číslo licencie: T/210 
        RCS & RDS SA, Bukurešť, Rumunsko 
 
59/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.lekari.sk 
Prevádzkovateľ: EURONET SK s.r.o., Prievidza 
Stanovisko č. 1918/03/AMS-2013 
 
60/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  V háji 
Prevádzkovateľ: Zoznam, s.r.o. 
Stanovisko č. 1640/04/AMS-2013 
 
61/ Rôzne 
 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 569 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 13-11/1.495: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

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. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
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. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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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.   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
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. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 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. 
         Rádio WOW  s.r.o.   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
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. 
  
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
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. 
         
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie  
SK: 188-PLO/O-R08/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 102,0 MHz Rožňava 
ÚK: Marek Petráš      
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
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.      
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 11/ 
Výberové konanie        
SK: 190-PLO/O-R10/2013 
vo veci pridelenia frekvencie: 93,0 MHz Trebišov 
Návrh na zastavenie správneho konania  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
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. 
        D.EXPRES, a.s. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 498-PLO/O-6412/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                číslo registrácie: TKR/203 
 
Uznesenie č. 13-11/13.507: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 498-
PLO/O-6412/2012, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/203, DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že dňa 20. 11. 2012 poskytoval retransmisiu programových služieb RTL a VOX prostredníctvom 
káblového distribučného systému v meste Bratislava bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 

podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100 €, slovom sto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/582: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  18. 6. 2013                                             Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 499-PLO/O-6413/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: SWAN, a.s.                 číslo registrácie: TKR/275 
 
Uznesenie č. 13-11/14.508: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 499-
PLO/O-6413/2012, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/275, SWAN, a.s., Bratislava 

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že dňa 20. 11. 2012 poskytoval retransmisiu programových služieb RTL a VOX prostredníctvom 
IPTV bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100  €, slovom sto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/583: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  18. 6. 2013                                             Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 500-PLO/O-6414/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: BENET s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/176 
 
Uznesenie č. 13-11/15.509: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 500-PLO/O-
6414/2012, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/176, BENET, s.r.o., Nováky, 

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
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že dňa 22. 11. 2012 poskytoval retransmisiu programových služieb RTL, RTL 2 a VOX bez súhlasu 
ich pôvodných vysielateľov, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/584: 
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: 18. 6. 2013                                                                                                                                Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 132-PLO/D-1317/2013  zo dňa 14. 3. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: VYDAVATE ĽSTVO TEMPO, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-11/16.510: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 132-PLO/D-1317/2013 začatom 
dňa 14.03.2013, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
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VYDAVATE ĽSTVO TEMPO, s.r.o. 
SNP 215/7 
958 01 Partizánske 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh od nu t i e :  
 

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

Udeľu j e  
 

spoločnosti  VYDAVATE ĽSTVO TEMPO, s.r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 115  
 

na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, MMDS, MVDS, IPTV 
2. Názov programovej služby: Mestská televízia Partizánske 

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

Radou (podľa podania účastníka konania č. 1317/2013 z dňa 14.03.2013 a 1532/2013 
z 26.03.2013)  

 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 50% 
Programy - min. 50% (z toho preberaný program - 0%) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo - 0% 
2. Publicistika: 
2.1 polit. publicistika - 0% 
2.2 ostatná publicistika - 100% 
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport - 0% 
 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 100%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam:  v súlade s § 23 zákona č. 308/2000 Z. z. (väčšinový podiel celkového času vysielania) 
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9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: v súlade s § 25 zákona č. 308/2000 Z. z. 
(min. 10%) 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) : vzťahuje sa 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 19132/R, oddiel: 
Sro, zo dňa 22.02.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 19132/R, oddiel: Sro, 
zo dňa 22.02.2013 
 

III. 
 
Doložky iného verejného prenosu: 
- spôsoby verejného prenosu: KDS (v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu), 
MMDS, IPTV  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/585: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 132-PLO/D-1317/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti   VYDAVATE ĽSTVO TEMPO, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 12. 7. 2013                 Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 202-PLO/D-2179/2013 zo dňa 2. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie  
ÚK: Antik Telecom s.r.o.       číslo licencie: TD/82 
 
Uznesenie č. 13-11/17.511: 
Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a  § 5 
ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 202-PLO/D-2179/2013 
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zo dňa 2.5.2013 a podľa ustanovenia § 28 zákona č.220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní, posúdila 
doručenú žiadosť o  zmenu licencie  č. TD/82 na televízne vysielanie účastníka konania:  
 
Antik Telecom s.r.o. 
Čárskeho 10 
040 01 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
 

r o zh od nu t i e :  
 

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

mení 
 

licenciu č. TD/82 na digitálne televízne vysielanie nasledovne:  
Článok I., bod č.5. sa mení a znie: 
1. „Článok I. bod 5 sa mení a znie:  
„5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby v bežnom týždni  podľa špecifikácie 

určenej radou a podľa podania účastníka konania č. 2179/2013 zo dňa 02.05.2013: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 20 % 
Programy - min. 80 % (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 100 %  
Publicistika: 0 %  
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              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/586: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 202-PLO/D-2179/2013, zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti Antik Telecom s.r.o., Košice. 
T: 12. 7. 2013                    Z: PLO 
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K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1512/138-2013      
(na vysielanie programu Náhradníci zo dňa 23.3.2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-11/18.512: 
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. 1512/138-2013 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. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej 
v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/587: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 22. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/159-2013      
(na vysielanie programu 12 podmienok dedičstva  zo dňa 23.3.2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-11/19.513: 
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. 1586/159-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti 
ustanovenej v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  neprítomný 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/588: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 22. 6. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-11/19.514: 
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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 

– program 12 podmienok dedičstva odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 
23. 3. 2013 o cca 20:29 hod v trvaní cca 144 minút a 58 sekúnd (vrátane reklamných 
prerušení) prerušil zaradením reklamy päťkrát, 

– program Náhradníci odvysielaný na programovej službe JOJ dňa 23. 3. 2013 o cca 20:33 hod 
v trvaní cca 118 minút a 18 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 
reklamy štyrikrát. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/589: 
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: 26. 6. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-11/590: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 22. 6. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1586/145-2013 a č. 1586/146-2013      
(na vysielanie programu Sexi vyšetrovateľka a Podvodníci zo dňa 21. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-11/20.515: 
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. 1586/145-2013 a 1586/146-
2013 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. 
a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/591: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1858/181-2013  
(na vysielanie časového úseku od cca 18. 55 do 20.05 hod. zo dňa 15. 4. 2013) 
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-11/21.516: 
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. 1858/181-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlasu a televízie Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/592: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 6. 2013         Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-11/21.517: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že 
- dňa 15. 4. 2013 o cca 19:41:32 hod na programovej službe Jednotka odvysielal informácie o svojej 

programovej ponuke prostredníctvom oznámenia o vlastnom programe vo forme textových 
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informácií, pričom k nevhodným programom pre maloletých neuviedol príslušný grafický symbol 
Jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného 
systému označovania; 

- dňa 15. 4. 2013 o cca 19:41:45 hod na programovej službe Jednotka odvysielal informácie o svojej 
programovej ponuke prostredníctvom oznámenia o vlastnom programe vo forme textových 
informácií, pričom program NEDS bol klasifikovaný ako nevhodný a neprístupný pre maloletých 
divákov do 18 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu zaradeniu predmetného oznámenia do 
vysielania, a tým mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 1 Jednotného systému 
označovania. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/593: 
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: 26. 6. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1291/125-2013     
(na vysielanie programu Lampáreň zo dňa 11.2.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-11/22.518: 
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. 1291/125-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-11/594: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 21. 6. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1291/126-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14.2.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-11/23.519: 
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. 1291/126-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/595: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2050/193-2013      
(na vysielanie programu Geissenovci-Ťažký život milionárov zo dňa 20.4.2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-11/24.520: 
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. 2050/193-2013 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 
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Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
Úloha č. 13-11/596: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 21. 6. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1496/136-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 10.1.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-11/25.521: 
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. 1496/136-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/597: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 14. 6. 2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2007/190-2013     
(na vysielanie upútaviek na programy Jednotky zo dňa 22. 4. 2013)  
RTVS - vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-11/26.522: 
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. 2007/190-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/598: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 14. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1514/140-2013     
(na vysielanie rozhlasovej programovej služby RÁDIO YES zo dňa 21. 3. 2013)  
Vysielateľ: BP Media, s. r. o.         číslo licencie: R/102 
 
Uznesenie č. 13-11/27.523: 
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 BP Media, s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci rozhlasovej programovej služby RÁDIO YES 
dňa 21.03.2013 o cca 15:00 hod. odvysielal program Yes Live, obsahujúci verbálne informácie 
o tovaroch – pánske tričká značky Mustang a prírodné produkty z ovocia, hrozna a medu z predajní 
Vine Ville, ktoré mohli naplniť definíciu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., pričom v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať 
verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením pri pokračovaní programu po prerušení 
mediálnou komerčnou komunikáciou o cca 15:18 hod., 15:36 hod., 15:49 hod., 16:19 hod. a 16:47 
hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/599: 
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: 18. 6. 2013                    Z: PLO 
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Úloha č. 13-11/600: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 14. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/149-2013      
(na vysielanie programu Stratená duša zo dňa 16.2.2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-11/28.524: 
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. 1586/149-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/601: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1997/188-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 13. 4. 2013 a 14. 4. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-11/29.525: 
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. 1997/188-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/602: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1650/166-2013     
(na vysielanie programu Výmena zo dňa 1. 4. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-11/30.526: 
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. 1650/166-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 13-11/603: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 14. 6. 2013                                           Z: PgO 
        
K bodu 31/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1300/129-2013     
(na vysielanie programu televízie JOJ zo dňa 12. 3. 2013 v čase 19:55 – 22:05 hod.)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-11/31.527: 
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. 1300/129-2013 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/604: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 6. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-11/31.528: 
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 § 39 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej 
službe JOJ dňa 12. 3. 2013 v čase o cca 20:17:54 hod odvysielal komunikát informujúci o projekte 
Krajina záchrancov, ktorý bol doplnkovým vysielaním a ktorý mohol byť sponzorovaný. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/605: 
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: 26. 6. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1251/124-2013  
(na vysielanie programu Krajina rebelov – Nový svet zo dňa 9.3. 2013) 
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-11/32.529: 
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. 1251/124-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska – 
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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              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/606: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 14. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1946/185-2013     
(na vysielanie programu Hlavné správy TA3 zo dňa 17.4.2013)  
Vysielateľ:  C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 13-11/33.530: 
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. 1946/185-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o., a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/607: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  14. 6. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 1848/174-2013, 1926/183-2013 
(na vysielanie programu  Téma dňa zo dňa 10.4.2013)  
Vysielateľ:  C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: TD/14 
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Uznesenie č. 13-11/34.531: 
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. 1848/174-2013 a č. 
1926/183-2013, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. 
s.r.o. a uznala ju 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              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/608: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1748/14/Ro-2013  
(monitorovaný deň: 11.4.2013) 
Vysielateľ: Best FM, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: R/101 
 
Uznesenie č. 13-11/35.532: 
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. 1748/14/Ro-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľa Best FM Media spol. 
s r.o., Bratislava číslo licencie R/101 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 11. 4. 2013 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/609: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 14. 6. 2013                           Z: PgO 
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K bodu 36/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1749/16/Ro-2013  
(monitorovaný deň: 10.4.2013) 
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s., Bratislava     číslo licencie: R/105 
 
Uznesenie č. 13-11/36.533: 
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. 1749/16/Ro-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z vysielateľa EUROPA 2, a.s., 
Bratislava číslo licencie R/105 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 10. 4. 2013 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/610: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 14. 6. 2013                           Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 125-PLO/O-1058/2013 zo dňa 26. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 6183/427-2012, 6183/428-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované programy/príspevky/dni: Noviny o 12:00, Noviny o 17:00, Noviny/Potreby dieťaťa na 
druhej koľaji, Ťažký život od narodenia / 7. 12. 2012, 8. 12. 2012 
ÚK: MAC TV  s.r.o.                číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-11/37.534: 
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. 125-
PLO/O-1058/2013 MAC TV 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 v rámci programovej služby JOJ dňa 7. 12. 2012 o cca 12:00 a cca 17:00 hod odvysielal v rámci 
programov Noviny o 12:00 a  Noviny o 17:00 príspevok „Potreby dieťaťa na druhej koľaji“  a dňa 8. 
12. 2012 o cca 19:30 hod v rámci programu Noviny príspevok Ťažký život od narodenia, v ktorých 
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boli sprostredkované viaceré pomerne závažné tvrdenia ohľadom prístupu školy k maloletému 
Andrejovi poukazujúce na skutočnosť, že maloletému bolo v škole zo strany pedagogického zboru 
fyzicky ubližované, že mu bolo povedané, aby „si zbalil svoje veci a zmizol do inej školy“ a že 
následkom osobnej zaujatosti riaditeľa školy voči Andrejovej „profesionálnej matke“ je skutočnosť, že 
dieťa bude musieť denne dochádzať do školy v Trnave, pričom stanovisko dotknutej strany k týmto 
skutočnostiam nebolo v príspevku sprostredkované, čím nebola zabezpečená objektívnosť 
a nestrannosť predmetných programov, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá  
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/611: 
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: 12. 7. 2013                    Z: PLO 
  
Úloha č. 13-11/612: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 21. 6. 2013                               Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 51-PLO/O-582/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 5669/376-2012) 
 
 



 30 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Doslova/16. 10. 2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-11/38.535: 
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. 51-PLO/O-582/2013 
vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 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 proti 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/613: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 26. 6. 2013                                                                                                                                Z: PLO 
 
Úloha č. 13-11/614: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 14. 6. 2013                                                                                                                   Z: PgO 
   
K bodu 39/  
SK č.: 502-PLO/O-6416/2012 zo dňa 18. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5489/371-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Faktor strachu/30. 10. 2012  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 13-11/39.536: 
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. 502-PLO/O-6416/2012 vedené 
voči spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

 



 31 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/615: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 26. 6. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 136-PLO/O-1456/2013 zo dňa 12. 3. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 240/25-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný komunikát/deň: Barbar Conan/23. 12. 2012 
ÚK: MAC TV  s. r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-11/40.537: 
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.  
136-PLO/O-1456/2013 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal dňa 23. 12. 2012 o cca 17:41 hod., 18:41 hod. a 19:52 
hod. upútavku na program Barbar Conan klasifikovanú ako nevhodnú a neprístupnú pre vekovú 
skupinu maloletých do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu zaradeniu predmetnej upútavky do 
vysielania a tým k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1000 €, slovom jedentisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/616: 
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: 12. 7. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 119-PLO/O-1052/2013 zo dňa 26. 2. 2013  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 6250/442-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Agent, ktorý ma miloval/2. 12. 2013  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 13-11/41.538: 
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. 
119-PLO/O-1052/2013 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 časový úsek od cca 18:25:07 hod do cca 18:55:06 hod programu Agent, ktorý ma miloval 
odvysielaného na programovej službe JOJ PLUS dňa 2. 12. 2012 o cca 16:55 hod, ktorý zodpovedá 
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štvrtému 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením 
reklamy, a to o cca 18:26:54 hod a o cca 18:49:27 hod, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

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

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

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 13-11/617: 
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: 12. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-11/618: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 26. 6. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 135-PLO/O-1455/2013 zo dňa 12. 3. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 90/8-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
 



 34 

Vyžiadaný záznam vysielania: programová služba/deň: JOJ/5. 12. 2012, 16. 12. 2012, 17. 12. 2012, JOJ 
PLUS/16. 12. 2012, 17. 12. 2012, 23. 12. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, T/219 
 
Uznesenie č. 13-11/42.539: 
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. 
135-PLO/O-1455/2013 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Noviny o 17 zo dňa 5. 12. 2012 
odvysielaného o cca 17:00 hod na programovej službe JOJ, súvislý záznam vysielania programovej 
služby JOJ zo dňa 16. 12. 2012 v čase od 19:50 hod do 23:59 hod a dňa 17. 12. 2012 v čase od 00:00 
hod do 00:10 hod a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS zo dňa 16. 12. 2012 
v čase od 16:50 hod do 20:10 hod, zo dňa 16. 12. 2012 v čase od 19:50 hod do 23:59 hod a dňa 
17. 12. 2012 v čase od 00:00 hod do 00:10 hod, zo dňa 23. 12. 2012 v čase od 16:45 hod do 20:10 hod 
a zo dňa 23. 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              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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 
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Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/619: 
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: 12. 7. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 124-PLO/O-1057/2013 zo dňa 26. 2. 2013 
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 6185/249-2012, 6111/423-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam vysielania: programová služba/deň: Rádio VIVA/27. 11. 2012, 11. 12. 2012 
ÚK: Rádio VIVA a.s.       číslo licencie: R/70 
     
Uznesenie č. 13-11/43.540: 
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. 
124-PLO/O-1057/2013 Rádio VIVA a.s. 
 

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 programovej služby Rádio VIVA z dní 
27. 11. 2012 a 11. 12. 2012, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

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.“ 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/620: 
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: 12. 7. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 49-PLO/O-580/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5889/394-2012) 
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: U Pavla/29. 10. 2012 
ÚK: TV LUX s.r.o.        číslo licencie: T/207 
     
Uznesenie č. 13-11/44.541: 
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. 49-
PLO/O-580/2013 TV LUX s.r.o.  
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že na programovej službe TV LUX odvysielal dňa 29. 10. 2012 o cca 20:35 hod politicko-
publicistický program U Pavla, ktorý bol označený ako sponzorovaný periodikom Katolícke noviny,  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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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  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/621: 
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 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 122-PLO/O-1055/2013 zo dňa 26. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 6266/452-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Česká republika: Potratová tabletka sa vracia/ 
2. 12. 2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
     
Uznesenie č. 13-11/45.542: 
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. 122-PLO/O-1055/2013 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 
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Kmec              zdržal sa   
Škultéty  neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/622: 
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: 18. 6. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-11/623: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 6. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 152-PLO/O-1611/2013 zo dňa 26. 3. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 108/10-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Schudobnieme ešte viac/6. 1. 2013  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie:  T/41 
 
Uznesenie č. 13-11/46.544: 
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. 152-PLO/O-
1611/2013 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/624: 
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: 26. 6. 2013                        Z: PLO 
 
Úloha č. 13-11/625: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 21. 6. 2013                               Z: PgO 
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K bodu 47/ 
SK č.: 423-PLO/O-5123/2011 zo dňa 30. 8. 2011  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(sťažnosť č. 3505/273-2011) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Pochybnosti o útulku/28. 5. 2011  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41 
 
Bod bol prerokovaný dňa 7. 6. 2013. 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 173-PLO/D-1593/2013 zo dňa 2. 4. 2013 
SK č.: 174-PLO/D-1593/2013 zo dňa 2. 4. 2013 
SK č.: 175-PLO/D-1593/2013 zo dňa 2. 4. 2013 
SK č.: 176-PLO/D-1593/2013 zo dňa 2. 4. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencií  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.          čísla licencií: TD/7, TD/47, TD/104, T/41, TD/17 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 6-PLO/D-228/2013 zo dňa 16. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Miroslav Maco - Multichannel    číslo registrácie: TKR/307 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 50/ 
SK č.: 16-PLO/D-298/2013 zo dňa 21. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.       číslo registrácie: TKR/288 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 51/ 
SK č.: 78-PLO/D-549/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Regio TV, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/314 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
     
K bodu 52/ 
SK č.: 79-PLO/D-604/2013 zo dňa 5. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: OZAREA-NEWS spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/95 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 53/ 
SK č.: 201-PLO/D-2045/2013 zo dňa 24. 4. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.         číslo licencie: T/210 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 54/ 
SK č.: 204-PLO/D-2315/2013 zo dňa 9. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.      číslo licencie: T/86 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 55/ 
SK č.: 203-PLO/D-1709/2013 zo dňa 8. 4. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.       číslo licencie: R/122 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 56/ 
SK č.: 216-PLO/D-2386/2013 zo dňa 10. 5. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencií na rozhlasové vysielanie  
ÚK: RADIO a.s.            čísla licencií: R/71, R/116 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 57/ 
SK č.: 218-PLO/D-1977/2013 zo dňa 19. 4. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: D.EXPRES, a.s.            číslo licencie: R/112 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
  
K bodu 58/ 
SK č.: 227-PLO/D-2568/2013 zo dňa 22. 5. 2013 
vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích 
právach 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,       čísla licencií: TD/35, T/201 
        Slovak Telekom, a.s.         číslo licencie: T/210 
        RCS & RDS SA, Bukurešť, Rumunsko 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 59/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.lekari.sk 
Prevádzkovateľ: EURONET SK s.r.o., Prievidza 
Stanovisko č. 1918/03/AMS-2013 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 60/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  V háji 
Prevádzkovateľ: Zoznam, s.r.o. 
Stanovisko č. 1640/04/AMS-2013 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
 
 
 



 41 

61/ Rôzne 
 
1/ Stanovisko k podanej žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielane a pridelenie frekvencií - 
RADIO FORMAT CONSULTING s.r.o. 
Predkladá: PLO 
 
 
2/ Plán zasadnutí Rady na 2. polrok 2013 
Predkladá: PR  
 
Uznesenie č. 13-11/61.559:  
Rada schvaľuje plán zasadnutí na 2. polrok 2013. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Nominácia zástupcov Rady do riadiaceho výboru a komisie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre 
digitálne vysielanie v SR  
Predkladá: RK 
 
Uznesenie č. 13-11/61.560:  
Rada nominuje JUDr. Ľuboša Kukliša a Mgr. Martina Dorociaka ako jeho zástupcu do riadiaceho 
výboru a komisie Medzirezortnej pracovnej skupiny pre digitálne vysielanie v SR.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
4/ Mimoriadna odmena riaditeľovi Kancelárie Rady 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 13-11/61.561:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 a § 20 ods. 1  
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
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záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude 
vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac jún 2013.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/639: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 9. 7. 2013                     Z:ÚRK 
 
 
5/ Mimoriadna odmena členom Rady 
Predkladá: URK  
 
Uznesenie č. 13-11/61.562:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady 
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za výkon mimoriadnych prác spojených  
s vypracovaním Správy o stave vysielania v  Slovenskej republike a o činnosti Rady  pre vysielanie  
a retransmisiu za rok 2012, ktorá bola schválená v NR SR v mesiaci máj 2013.    
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-11/640: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 9. 7. 2013                     Z:ÚRK 
 
  
V Bratislave dňa 12. 6. 2013                                                                     

 
 

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


