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Zápisnica č. 12/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 18. 6. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 238-PLO/D-2639/2013 zo dňa 27. 5. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Slovak Sport, s.r.o. 
 
3/ SK č.: 215-PLO/D-2357/2013 zo dňa 10. 5. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: GAYA, s.r.o.           číslo licencie: TD/58 
               
4/ SK č.: 148-PLO/O-1607/2013 zo dňa  26. 3. 2013 
   147-PLO/O-1606/2013 zo dňa  26. 3. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 520/49-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) a § 54 ods. 2 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 14. 2. 2013/Žilinská televízia 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o.              čísla licencií T/148, TD/30 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1914/187-2013      
(na vysielanie programu ZOO – správy Headline zo dňa 16. 4. 2013)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.   číslo licencie: R/105  
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/162-2013     
(na vysielanie programu Nebezpečný sudca zo dňa 24. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 
číslo licencie: T/219, TD/16 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1857/189-2013     
(na vysielanie programu Miss Slovensko 2013 zo dňa 14. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 
číslo licencie: T/39, TD/15 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/161-2013     
(na vysielanie programu Posledná guľka zo dňa 24. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 
číslo licencie: T/219, TD/16 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1860/179-2013     
(na vysielanie programu Titanic (1,2) zo dňa 14. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 
číslo licencie: T/219, TD/16 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/147-2013      
(na vysielanie programu Rain man zo dňa 16. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.   číslo licencie: T/219, TD/16 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/148-2013     
(na vysielanie programu Benji-Utrhnutý z reťaze zo dňa 16. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 2048/192-2013 a 2153/199-2013      
(na vysielanie upútaviek na program Črepiny *  z dní 16. 4. 2013 a 29. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.   číslo licencie: T/219, TD/16 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1849/176-2013     
(na vysielanie programu NCIS- Námorný vyšetrovací úrad (Royals &Loyals) zo dňa 11.4.2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1778/173-2013      
(na vysielanie Carisma TV z dní 8. a 9. 4. 2013)  
Vysielateľ: Carisma tv, s.r.o.   číslo licencie: TD/57 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2295/212-2013     
(na vysielanie programu Láska nič nestojí zo dňa 28. 4. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1649/165-2013     
(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 31. 3. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2194/202-2013      
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 25. 4. 2013)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.  číslo licencie: TD/14  
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1951/186-2013      
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 16. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2190/208-2013, 2156/200-2013, 2191/204-2013, 2192/203-2013   
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 4. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2512/218-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 4. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1913/182-2013    
(na vysielanie zo dňa 15. 4. 2013 v čase od 19:55 do 22:05) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1604/163-2013, 1603/164-2013    
(na vysielanie programu Harry Potter a Dary smrti zo dňa 31. 3. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1884/180-2013      
(na vysielanie programu Panelák zo dňa 5. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2094/195-2013      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 23. 4. 2013,  príspevok Matica stále nevie, či zmluvy 
zverejňovať) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1581/143-2013      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 16. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1752/171-2013      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 8. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2222/207-2013      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 17. 4. 2013) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2189/205-2013     
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 1. 5. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1327/168-2013, 1515/142-2013, 2051/194-2013     
(na vysielanie programu Rádia HIT FM zo dňa 13. a 14. 3. 2013) 
Vysielateľ: SPINOZA s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
30/ SK č.: 92-PLO/O-808/2013 zo dňa  12. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 6107/421-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň/programová služba: O 5 minút 12/18. 11. 2012/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
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31/ SK č.: 151-PLO/O-1610/2013 zo dňa 26. 3. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 107/9-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Plynárenstvo žralokom /12. 12. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.              čísla licencií: T/41, TD/17 
 
32/ SK č.: 15-PLO/O-306/2013 zo dňa  15. 1. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5337/368-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Lampáreň/Večne živá kráľovná/16. 9. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41 
 
33/ SK č.: 137-PLO/O-1457/2013 zo dňa 12. 3. 2013 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 6298/454-2012, 6299/455-2012, 6297/456-2012, 6300/457-2012, 6359/461-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona  
č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Farma/16. 12. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     čísla licencií: T/41, TD/7 
 
34/ SK č.: 167-PLO/O-1868/2013 zo dňa 9. 4. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 910/103-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Najprísnejší rodičia/14. 2. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     čísla licencií: T/41, TD/17 
 
35/ SK č.: 169-PLO/O-1870/2013 zo dňa 9. 4. 2013 
                194-PLO/O-2112/2013 zo dňa 23. 4. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 706/55-2013) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 858/71-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie: deň/čas: 10. 2. 2013 a 17. 2. 2013/od cca 8:00 hod do cca 13:00 hod 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
      
36/ SK č.: 120-PLO/O-1053/2013 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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný komunikát/deň: Hon na beštiu/ 2. 12. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.           čísla licencií: T/219 TD/16 
 
37/ SK č.: 94-PLO/O-810/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 6270/453-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Súdna sieň – Extrémne prípady/11. 12. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
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38/ SK č.: 44-PLO/O-575/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
               118-PLO/O-1051/2013 zo dňa 26. 2. 2013 
Doplnenie: Správy o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované dni: 21. 10. 2012, 28. 10. 2013, 17. 11. 2012, 18. 11. 2012, 25. 11. 2012, 2. 12. 2012, 9. 
12. 2012,  
ÚK: MAC TV s.r.o.           čísla licencií: T/219, TD/16 
 
39/ SK č.: 155-PLO/O-1614/2013 zo dňa  26. 3. 2013 
Doplnenie: Správa č. 6483/7/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.)  
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 20. 12. 2012, 22. 12. 2012, 26. 1. 2013, 30. 1. 2013, 2. 2. 
2013/JOJ, 20. 1. 2013, 27. 1. 2013/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                   čísla licencií: T/39, TD/15, T/219,TD/16 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
40/ SK č.: 180-PLO/D-1982/2013 zo dňa 19. 4. 2013 
vo veci žiadosti o rozhlasovú licenciu (vydanie krátkodobej licencie) 
ÚK: Slovenská letecká agentúra, s.r.o. 
  
41/ SK č.: 225-PLO/D-2541/2013 zo dňa 21. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
42/ SK č.: 221-PLO/D-2525/2013 zo dňa 20. 5. 2013 
vo veci žiadosti o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio Šport s.r.o.        číslo licencie: R/97 
 
43/ SK č.: 220-PLO/D-2442/2013 zo dňa 15. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: TV LUX s.r.o.           čísla licencií: T/207, TD/94 
 
44/ SK č.: 205-PLO/D-2198/2013 zo dňa 2. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.          čísla licencií: T/190, TD/33 
 
45/ SK č.: 75-PLO/D-543/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/203 
 
46/ SK č.: 236-PLO/D-2642/2013 zo dňa 27. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote  číslo registrácie: TKR/100 
 
47/ SK č.: 206-PLO/D-2291/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: CondorNet, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/278 
 
48/ SK č.: 217-PLO/D-1703/2013 zo dňa 8. 4. 2013 
vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích 
právach 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          čísla licencií: TD/7, TD/17, TD/47, TD/104, T/41 
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       CME Media Investments, s.r.o.           
       CME Slovak Holdings, s.r.o. 
 
49/ Rôzne 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 640 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 13-12/1.563: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 238-PLO/D-2639/2013 zo dňa 27. 5. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Slovak Sport, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-12/2.564: 
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. 238-PLO/D-2639/2013  začatom 
dňa 27.05.2013, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
Slovak Sport, s.r.o.  
Piaristická 2  
949 01 Nitra 
  
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 Slovak Sport, s.r.o. 
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l i ce nc iu  č .  TD/ 116  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
 

1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MVDS 

2. Názov programovej služby: Slovak Sport.TV2  
      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. 2639/2013 zo dňa 5.6.2013 )  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 37,5% 
Programy – min. 62,5% (z toho preberaný program - 0%) 
b) Programy (%): 
1. Spravodajstvo - 0% 
2. Publicistika: 
2.1 polit. publicistika - 0% 
2.2 ostatná publicistika - 10% 
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 - 90% 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 15 %  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, Bueray disk, HDD 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam:  0%  
 
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: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 % 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) 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 
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II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 18085/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 24.05.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 18085/N, oddiel: Sro, zo 
dňa 24.05.2013 
 

III.  
  

Doložka doplnkových obsahových služieb:  

EPG – elektronický programový sprievodca 

Doložky iného verejného prenosu: 

a) KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
b) MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/641: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 238-PLO/D-2639/2013  a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Slovak Sport, s.r.o.spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18. 7. 2013                    Z: PLO  
 
K bodu 3/ 
SK č.: 215-PLO/D-2357/2013 zo dňa 10. 5. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: GAYA, s.r.o.           číslo licencie: TD/58 
 
Uznesenie č. 13-12/3.565: 
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. 215-PLO/D-2357/2013 zo dňa 
10.05.2013, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o zmenu licencie č. TD/58 na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby 
MARTIN.TV, doručené Rade účastníkom konania: 
 
GAYA, s.r.o. 
Hviezdoslavova 23B  
036 01 Martin  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
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rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu č. TD/58 na regionálne digitálne vysielanie nasledovne: 
 
Čl. I bod 5 sa mení a znie: 
 „5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 2537/2013 zo dňa 10.05.2013 )  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 57% 
Programy – min. 43% 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 0% 
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika - 0% 
    2.2 ostatná publicistika – 97% 
3. Dokumentárne programy -  3% 
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% 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/642: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 215-PLO/D-2357/2013  zo dňa 10.05.2013  písomné 
znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania, spoločnosti GAYA, s.r.o., Martin spolu s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 18. 7. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 148-PLO/O-1607/2013 zo dňa  26. 3. 2013 
   147-PLO/O-1606/2013 zo dňa  26. 3. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 520/49-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) a § 54 ods. 2 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 14. 2. 2013/Žilinská televízia 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o.              čísla licencií T/148, TD/30 
 



 10 

Uznesenie č. 13-12/4.566: 
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. 148-PLO/O-1607/2013 a 147-
PLO/O-1606/2013 vedené voči AGENTURA S, 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              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/643: 
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: 28. 6. 2013                     Z: PLO 
 
Úloha č. 13-12/644: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1914/187-2013      
(na vysielanie programu ZOO – správy Headline zo dňa 16. 4. 2013)  
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.   číslo licencie: R/105  
 
Uznesenie č. 13-12/5.567: 
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. 1914/187-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Europa 2 vysielateľa EUROPA 2, a.s., a uznala ju 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/645: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/162-2013     
(na vysielanie programu Nebezpečný sudca zo dňa 24. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 
číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-12/6.568: 
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. 1586/162-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/646: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1857/189-2013     
(na vysielanie programu Miss Slovensko 2013 zo dňa 14. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 
číslo licencie: T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 13-12/7.569: 
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. 1857/189-2013 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  zdržal sa   
Abrahám  za 
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Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/647: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/161-2013     
(na vysielanie programu Posledná guľka zo dňa 24. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 
číslo licencie: T/219, TD/16 
         
Uznesenie č. 13-12/8.570: 
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. 1586/161-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti 
ustanovenej v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/648: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-12/8.571: 
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 

– časový úsek od cca 17:58:43 hod do cca 18:28:42 hod programu Posledná guľka 2. časť 
odvysielaného na programovej službe JOJ PLUS dňa 24. 3. 2013 o cca 17:58 hod, ktorý 
zodpovedá prvému 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát 
prerušil zaradením reklamy, a to o cca 18:06:40 hod a o cca 18:28:10 hod, 



 13 

– program Titanic 1. časť odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 14. 4. 2013 o cca 
16:07 hod v trvaní cca 116 minút a 46 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy štyrikrát, 

– program Titanic 2. časť odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 14. 4. 2013 o cca 
18:04 hod v trvaní cca 115 minút a 5 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
zaradením reklamy štyrikrát, 

– časový úsek od cca 20:52:00 hod do cca 21:21:59 hod programu Miss Slovensko 2013 
odvysielaného na programovej službe JOJ dňa 14. 4. 2013 o cca 20:22 hod, ktorý zodpovedá 
druhému 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil 
zaradením reklamy, a to o cca 20:52:55 hod a o cca 21:20:24 hod. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/649: 
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: 2. 7. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-12/650: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 28. 6. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1860/179-2013     
(na vysielanie programu Titanic (1,2) zo dňa 14. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 
číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-12/9.572: 
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. 1860/179-2013 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 
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Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/651: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/147-2013      
(na vysielanie programu Rain man zo dňa 16. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.   číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-12/10.573: 
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. 1586/147-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/652: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1586/148-2013     
(na vysielanie programu Benji-Utrhnutý z reťaze zo dňa 16. 2. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-12/11.574: 
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. 1586/148-2013 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 
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Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/653: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 2048/192-2013 a 2153/199-2013      
(na vysielanie upútaviek na program Črepiny *  z dní 16. 4. 2013 a 29. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.   číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-12/12.575: 
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.  

a) 
- dňa 16. 2. 2013 o cca 13:27:52 hod, 14:30:30 hod, 15:57:58 hod a 18:59:21 hod odvysielal na 

programovej službe JOJ PLUS upútavku na program Underworld: Boj v podsvetí, 
- dňa 24. 3. 2013 o cca 15:28:52 hod, 16:50:43 hod, 17:46:18 hod, 18:36:32 hod a 19:47:20 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 v znení účinnom 
do 31. 3. 2013; 

b) 
- dňa 16. 4. 2013 o cca 16:26:31 hod odvysielal upútavku na program Črepiny*, 
- dňa 29. 4. 2013 o cca 15:47:14 hod odvysielal upútavku na program Črepiny*, 

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 v znení účinnom 
od 1. 4. 2013; 
 
2. dňa 14. 4. 2013 o cca 16:00:33 hod, 16:54:59 hod, 17:56:12 hod, 19:00:57 hod a 19:45:47 hod 
odvysielal na programovej službe JOJ PLUS upútavky na programy Plnou parou vzad! a Netvor 
z hlbín, ktoré boli klasifikované ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 2 Jednotného systému označovania v znení účinnom 
od 1. 4. 2013; 
 
3. 

a) 
- dňa 16. 2. 2013 o cca 13:28:01 hod, 14:30:37 hod, 15:58:05 hod a 18:59:29 hod, 
- dňa 24. 3. 2013 o cca 15:28:59 hod, 16:50:50 hod, 17:46:25 hod, 18:36:39 hod a 19:47:27 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 
v znení účinnom do 31. 3. 2013; 
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b) 
- dňa 14. 4. 2013 o cca 16:00:47 hod, 16:55:14 hod, 17:56:27 hod, 19:01:11 hod a 19:46:02 

hod, 
- dňa 16. 4. 2013 o cca 16:26:41 hod, 
- dňa 29. 4. 2013 o cca 15:47:23 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 
v znení účinnom od 1. 4. 2013; 
 
4. dňa 14. 4. 2013 o cca 16:33:05 hod, 17:30:28 hod, 18:30:16 hod a 19:23:49 hod odvysielal 
upútavku na program Plnou parou vzad!, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný 
program, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému 
označovania v znení účinnom od 1. 4. 2013. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/654: 
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: 2. 7. 2013        Z: PLO 
 
Úloha č. 13-12/655: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 28. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1849/176-2013     
(na vysielanie programu NCIS- Námorný vyšetrovací úrad (Royals &Loyals) zo dňa 11.4.2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-12/13.576: 
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. 1849/176-2013 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 
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Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/656: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1778/173-2013      
(na vysielanie Carisma TV z dní 8. a 9. 4. 2013)  
 
Uznesenie č. 13-12/14.577: 
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. 1778/173-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Carisma TV vysielateľa Carisma TV, s.r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/657: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 28. 6. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2295/212-2013     
(na vysielanie programu Láska nič nestojí zo dňa 28. 4. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-12/15.578: 
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. 2295/212-2013 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/658: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 28. 6. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1649/165-2013     
(na vysielanie programu SuperStar zo dňa 31. 3. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-12/16.579: 
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. 1649/165-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/659: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-12/16.580: 
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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že časový úsek od cca 21:23:56 hod do cca 21:53:55 hod programu SuperStar odvysielaného na 
programovej službe TV MARKÍZA dňa 31. 3. 2013 o cca 20:23 hod, ktorý zodpovedá tretiemu 30-
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minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamy, a to 
o cca 21:26:32 hod a o cca 21:50:42 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/660: 
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: 2. 7. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2194/202-2013      
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 25. 4. 2013)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.  číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 13-12/17.581: 
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. 2194/202-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/661: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1951/186-2013      
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 16. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
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Uznesenie č. 13-12/18.582: 
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. 1951/186-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/662: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 28. 6. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2190/208-2013, 2156/200-2013, 2191/204-2013, 2192/203-2013   
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 4. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-12/19.583: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 29. 4. 2013 
o cca 19:00 hod v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Osudný pád na korčuliach 
a upútavku na tento príspevok, ktoré svojím obsahom a spôsobom spracovania mohli zasiahnuť do 
ľudskej dôstojnosti muža snímaného na nemocničnom lôžku a zároveň mohol predmetný príspevok 
svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahnuť do práva na súkromie ženy označenej ako sestra 
zraneného muža. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-12/663: 
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: 2. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-12/664: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 28. 6. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2512/218-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 4. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-12/20.584: 
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. 2512/218-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/665: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 28. 6. 2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1913/182-2013    
(na vysielanie zo dňa 15. 4. 2013 v čase od 19:55 do 22:05) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-12/21.585: 
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. 1913/182-2013 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/666: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1604/163-2013, 1603/164-2013    
(na vysielanie programu Harry Potter a Dary smrti zo dňa 31. 3. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-12/22.586: 
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 § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
tým, že v rámci programu Harry Potter a Dary smrti odvysielaného na programovej službe TV 
MARKÍZA dňa 31. 3. 2013 o cca 13:21 hod odvysielal  

- o cca 13:55 hod zvukovo-obrazový prostriedok oddeľujúci reklamu od iných častí 
programovej služby a reklamný blok spôsobom, že ich zvuková intenzita mohla byť vyššia 
ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase tesne nasledujúcom po ich odvysielaní, 

- o cca 14:29 hod zvukovo-obrazový prostriedok oddeľujúci reklamu od iných častí 
programovej služby a reklamný blok spôsobom, že ich zvuková intenzita mohla byť vyššia 
ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase predchádzajúcom ich vysielaniu ako aj v 
čase tesne nasledujúcom po ich odvysielaní, 

- o cca 15:00 hod zvukovo-obrazový prostriedok oddeľujúci reklamu od iných častí 
programovej služby a reklamný blok spôsobom, že ich zvuková intenzita mohla byť vyššia 
ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase predchádzajúcom ich vysielaniu. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-12/667: 
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: 2. 7. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-12/668: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 28. 6. 2013                     Z: PgO  
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1884/180-2013      
(na vysielanie programu Panelák zo dňa 5. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-12/23.587: 
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. 1884/180-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/669: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2094/195-2013      
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 23. 4. 2013,  príspevok Matica stále nevie, či zmluvy 
zverejňovať) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-12/24.588: 
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. 2094/195-2013 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  zdržal sa   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/670: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1581/143-2013      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 16. 3. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-12/25.589: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na  
televíznej programovej službe JOJ dňa 16. 3. 2013 o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programu 
Noviny príspevok s názvom Postav dom, zasaď strom a ... (... najprv si vybavuj papiere), v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.   
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/671: 
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: 2. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-12/672: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 28. 6. 2013                     Z: PgO 
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Uznesenie č. 13-12/25.590: 
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. 1581/143-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju v časti 
možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/673: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1752/171-2013      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 8. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-12/26.591: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na  
televíznej programovej službe JOJ dňa 8. 4. 2013 o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programu 
Noviny príspevok s názvom Zakliate policajné radary (Vyrábajú problém za problémom), v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.   
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-12/674: 
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: 2. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-12/675: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 28. 6. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2222/207-2013      
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 17. 4. 2013) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 13-12/27.592: 
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. 2222/207-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia 
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  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/676: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2189/205-2013     
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 1. 5. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 13-12/28.593: 
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 1. 5. 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 
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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              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/677: 
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: 2. 7. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-12/678: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 28. 6. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1327/168-2013, 1515/142-2013, 2051/194-2013     
(na vysielanie programu Rádia HIT FM zo dňa 13. a 14. 3. 2013) 
Vysielateľ: SPINOZA s.r.o.     číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 13-12/29.594: 
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. 1327/168-2013, 1515/142-
2013, 2051/194-2013, smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby HIT FM vysielateľa 
SPINOZA, s.r.o., držiteľa licencie č. R/106 a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 
308/2000 Z. z. za nepreskúmateľné. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-12/679: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom dôvody nepreskúmateľnosti sťažností. 
T: 28. 6. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 92-PLO/O-808/2013 zo dňa  12. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 6107/421-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň/programová služba: O 5 minút 12/18. 11. 2012/Jednotka 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 13-12/30.595: 
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. 92-PLO/O-808/2013 
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 za 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   zdržal sa 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/680: 
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: 2. 7. 2013                                                                                                                                  Z: PLO 
 
Úloha č. 13-12/681: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                                                                                                                                 Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 151-PLO/O-1610/2013 zo dňa 26. 3. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 107/9-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Plynárenstvo žralokom /12. 12. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.              čísla licencií: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 13-12/31.596: 
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. 151-
PLO/O-1610/2013 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 12.12.2012 o cca 19:00 hod. odvysielal 
v rámci programu Televízne Noviny príspevok Plynárenstvo žralokom, v ktorom neposkytol priestor 
na vyjadrenie a ani nesprostredkoval argumenty dotknutej strany príspevku – vlády Slovenskej 
republiky ku konkrétnym skutočnostiam, ktoré v príspevku odzneli, najmä k údajnému nevýhodnému 
predaju priamych podielov „v tých najziskovejších častiach plynární“, čím nezabezpečil objektívnosť 
a nestrannosť predmetného programu,  

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
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  za   

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/682: 
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. 7. 2013                    Z: PLO 
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Úloha č. 13-12/683: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 15-PLO/O-306/2013 zo dňa  15. 1. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5337/368-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Lampáreň/Večne živá kráľovná/16. 9. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-12/32.597: 
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. 15-PLO/O-306/2013 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

p o r u š i l 

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

tým, 
 

že dňa 16. 9. 2012 o cca 13:35 hod odvysielal na televíznej programovej službe TV MARKÍZA v 
rámci programu Lampáreň príspevok s názvom Večne živá kráľovná, v ktorom neposkytol priestor na 
vyjadrenie dotknutej osobe – notárovi JUDr. Jozefovi Pavlíkovi, čím došlo k nezabezpečeniu 
všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, 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  zdržal sa 
Alakša  za 
Danielová za 
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Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   zdržal sa 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/684: 
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: 15. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-12/685: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                  Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 137-PLO/O-1457/2013 zo dňa 12. 3. 2013 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 6298/454-2012, 6299/455-2012, 6297/456-2012, 6300/457-2012, 6359/461-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona  
č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Farma/16. 12. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     čísla licencií: T/41, TD/7 
 
Uznesenie č. 13-12/33.598: 
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. 137-PLO/O-
1457/2013 v časti týkajúcej sa možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  podľa § 30 
ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/686: 
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: 2. 7. 2013                    Z: PLO 
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Uznesenie č. 13-12/33.598-1: 
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. 
137-PLO/O-1457/2013 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

porušil povinnosť ustanovenú v § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  
zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, že v rámci televíznej programovej služby TV Markíza dňa 16.12.2012 o cca 20:27 hod. 
odvysielal program Farma, obsahujúci vizuálne a zvukové informácie o tovaroch – „ZÁHRADNÁ 
TECHNIKA ŠUPA“, ktoré naplnili definíciu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., pričom nezabezpečil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o umiestnení produktov 
na začiatku programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou 
komunikáciou o cca 20:57 hod.,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3 písm. 
f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000,- €, slovom jedentisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ...13, KS 6548. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-12/687: 
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. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-12/688: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 6. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 167-PLO/O-1868/2013 zo dňa 9. 4. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 910/103-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Najprísnejší rodičia/14. 2. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     čísla licencií: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-12/34.599: 
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.  
167-PLO/O-1868/2013 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 14. 2. 2013 o cca 20:29 hod odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program 
Najprísnejší rodičia, ktorý bol cca prvých 9 minút označený ako nevhodný pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov, v čase od cca 20:37:58 hod do cca 20:38:13 hod bol odvysielaný bez 
označenia piktogramom vekovej vhodnosti a následne od cca 20:38:13 hod až do konca programu bol 
označený grafickým symbolom jednotného systému označovania ako program nevhodný pre vekovú 
skupinu maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 Jednotného systému 
označovania,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 700,- €, slovom sedemsto eur.  
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Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/689: 
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. 7. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 169-PLO/O-1870/2013 zo dňa 9. 4. 2013 
           194-PLO/O-2112/2013 zo dňa 23. 4. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 706/55-2013) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 858/71-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie: deň/čas: 10. 2. 2013 a 17. 2. 2013/od cca 8:00 hod do cca 13:00 hod 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-12/35.600: 
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.  
169-PLO/O-1870/2013 a č. 194-PLO/O-2112/2013 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 dňa 10. 2. 2013 o cca 9:16 hod a 10:20 hod a dňa 17. 2. 2013 o cca 8:29 hod a 9:59 hod 
odvysielal na programovej službe JOJ upútavky na programy Fantastické torty a Kde bolo, tam 
bolo, ktoré neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotné programy, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania, 

- že dňa 10. 2. 2013 o cca 9:17 hod a 10:21 hod a dňa 17. 2. 2013 o cca 8:29 hod a 9:59 hod 
odvysielal na programovej službe JOJ informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom 
oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií, pričom k univerzálnym programom – 
Fantastické torty a programom nevhodným pre maloletých do 12 rokov – Kde bolo, tam bolo 
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neuviedol príslušný grafický symbol Jednotného systému označovania, čím došlo k nesprávnemu 
uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného systému označovania,  

 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/690: 
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. 7. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 120-PLO/O-1053/2013 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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný komunikát/deň: Hon na beštiu/ 2. 12. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.           čísla licencií: T/219 TD/16 
 
Uznesenie č. 13-12/36.601: 
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.“) 
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postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
120-PLO/O-1053/2013 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 dňa 2. 12. 2012 o cca 16:12:40 hod, 17:19:02 hod, 18:33:56 hod a 19:19:06 hod v rámci 
programovej služby JOJ PLUS odvysielal upútavku na program Hon na beštiu klasifikovaný ako 
nevhodný a neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov, čím došlo k nesprávnemu zaradeniu 
predmetnej upútavky do vysielania, a tým došlo 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  za 

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000,- €, 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  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-12/691: 
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: 18. 7. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 94-PLO/O-810/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 6270/453-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Súdna sieň – Extrémne prípady/11. 12. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-12/37.602: 
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.  
94-PLO/O-810/2013 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 dňa 11. 12. 2012 o cca 17:53 hod odvysielal program Súdna sieň - 
Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval scény 
zobrazujúce erotické pomôcky podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre 
maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu Jednotného 
systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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 1 500,- €, slovom tisícpäťsto 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/692: 
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. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-12/693: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 6. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 44-PLO/O-575/2013 zo dňa 29. 1. 2013 
               118-PLO/O-1051/2013 zo dňa 26. 2. 2013 
Doplnenie: Správy o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované dni: 21. 10. 2012, 28. 10. 2013, 17. 11. 2012, 18. 11. 2012, 25. 11. 2012, 2. 12. 2012, 9. 
12. 2012,  
ÚK: MAC TV s.r.o.           čísla licencií: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-12/38.603: 
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. 
44-PLO/O-575/2013 a správneho konania č. 118-PLO/O-1051/2013 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ PLUS 
1. dňa 21. 10. 2012 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 hod odvysielal 

- reklamný blok v čase od cca 16:16:00 hod do cca 16:22:08 hod v trvaní 6 minút a 8 sekúnd, 
- telenákupné šoty v čase od cca 16:32:17 hod do cca 16:40:16 hod v trvaní 7 minút a 59 

sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 16:50:51 hod do cca 16:56:40 hod v trvaní 5 minút a 49 sekúnd 

v celkovom časovom rozsahu 19 minút a 56 sekúnd, čiže o 7 minút a 56 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
2. dňa 28. 10. 2012 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 hod odvysielal 

- reklamný blok v čase od cca 16:12:30 hod do cca 16:17:59 hod v trvaní 5 minút a 29 sekúnd, 
- komunikát propagujúci film Skyfall, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona 

č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 16:18:51 hod do cca 16:19:11 hod v trvaní 20 sekúnd, 
- telenákupné šoty v čase od cca 16:25:42 hod do cca 16:33:41 hod v trvaní 7 minút a 59 

sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 16:40:23 hod do cca 16:46:52 hod v trvaní 6 minút a 29 sekúnd 



 39 

v celkovom časovom rozsahu 20 minút a 17 sekúnd, čiže o 8 minút a 17 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
3. 28. 10. 2012 v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 hod odvysielal 

- reklamný blok v čase od cca 17:12:10 do cca 17:17:09 hod v trvaní 4 minúty a 59 sekúnd, 
- komunikát propagujúci film Skyfall, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona 

č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 17:18:52 hod do cca 17:19:12 hod v trvaní 20 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 17:42:36 hod do cca 17:49:35 hod v trvaní 6 minút a 59 sekúnd 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 18 sekúnd, čiže o 18 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
4. 28. 10. 2012 v čase od 18:00:00 hod do 18:59:59 hod odvysielal 

- reklamný blok v čase od cca 18:07:45 hod do cca 18:13:27 hod v trvaní 5 minút a 42 sekúnd, 
- komunikát propagujúci film Skyfall, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona 

č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 18:14:49 hod do cca 18:15:09 hod v trvaní 20 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 18:46:34 hod do cca 18:52:48 hod v trvaní 6 minút a 14 sekúnd 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 16 sekúnd, čiže o 16 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
5. 28. 10. 2012 v čase od 19:00:00 hod do 19:59:59 hod odvysielal 

- reklamný blok v čase od cca 19:05:23 hod do cca 19:11:57 hod v trvaní 6 minút a 34 sekúnd, 
- komunikát propagujúci film Skyfall, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona 

č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 19:13:32 hod do cca 19:13:52 hod v trvaní 20 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 19:44:44 hod do cca 19:50:08 hod v trvaní 5 minút a 24 sekúnd 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 18 sekúnd, čiže o 18 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
6. 17. 11. 2012 v čase od 21:00:00 hod do 21:59:59 hod odvysielal 

- reklamný blok v čase od cca 21:02:31 hod do cca 21:08:41 hod v trvaní 6 minút a 10 sekúnd, 
- komunikát propagujúci film Skyfall, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona 

č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 21:45:03 hod do cca 21:45:23 hod v trvaní 20 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 21:38:09 hod do cca 21:43:58 hod v trvaní 5 minút a 49 sekúnd 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 19 sekúnd, čiže o 19 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
7. 17. 11. 2012 v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod odvysielal 

- reklamný blok v čase od cca 22:03:35 hod do cca 22:09:49 hod v trvaní 6 minút a 14 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 22:32:27 hod do cca 22:38:11 hod v trvaní 5 minút a 44 sekúnd, 
- komunikát propagujúci film Skyfall, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona 

č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 22:39:34 hod do cca 22:39:54 hod v trvaní 20 sekúnd, 
- komunikát propagujúci film Cililing a tajomstvo krídel, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa 

§ 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 22:38:15 hod do cca 22:38:30 hod v trvaní 
15 sekúnd 

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 33 sekúnd, čiže o 33 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
8. 18. 11. 2012 v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 hod odvysielal 

- reklamný blok v čase od cca 17:02:40 hod do cca 17:07:54 hod v trvaní 5 minút a 14 sekúnd, 
- telenákupné šoty v čase od cca 17:28:49 hod do cca 17:33:48 hod v trvaní 4 minúty a 59 

sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 17:50:23 hod do cca 17:57:07 hod v trvaní 6 minút a 44 sekúnd, 
- komunikát propagujúci film Skyfall, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona 

č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 17:57:11 hod do cca 17:57:31 hod v trvaní 20 sekúnd 
v celkovom časovom rozsahu 17 minút a 17 sekúnd, čiže o 5 minút a 17 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
9. 18. 11. 2012 v čase od 18:00:00 hod do 18:59:59 hod odvysielal 

- reklamný blok v čase od cca 18:22:39 hod do cca 18:28:13 hod v trvaní 5 minút a 34 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 18:49:11 hod do cca 18:55:35 hod v trvaní 6 minút a 24 sekúnd, 
- komunikát propagujúci film Skyfall, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona 

č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 18:55:39 hod do cca 18:55:59 hod v trvaní 20 sekúnd 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 18 sekúnd, čiže o 18 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
10. 18. 11. 2012 v čase od 19:00:00 hod do 19:59:59 hod odvysielal 

- reklamný blok v čase od cca 19:07:40 hod do cca 19:13:29 hod v trvaní 5 minút a 49 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 19:37:32 hod do cca 19:43:41 hod v trvaní 6 minút a 9 sekúnd, 
- komunikát propagujúci film Skyfall, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona 

č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 19:43:45 hod do cca 19:44:05 hod v trvaní 20 sekúnd 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 18 sekúnd, čiže o 18 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
11. 25. 11. 2012 v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 hod odvysielal 
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- reklamný blok v čase od cca 17:13:50 hod do cca 17:19:43 hod v trvaní 5 minút a 53 sekúnd, 
- telenákupné šoty v čase od cca 17:28:27 hod do cca 17:33:27 hod v trvaní 5 minút, 
- reklamný blok v čase od cca 17:47:50 hod do cca 17:53:54 hod v trvaní 6 minút a 4 sekundy 

v celkovom časovom rozsahu 16 minút a 57 sekúnd, čiže o 4 minúty a 57 sekúnd dlhšom ako 12 
minút, 
12. 2. 12. 2012 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 hod odvysielal 

- reklamný blok v čase od cca 16:05:50 hod do cca 16:11:24 hod v trvaní 5 minút a 34 sekúnd, 
- reklamný blok v čase od cca 16:31:00 hod do cca 16:37:24 hod v trvaní 6 minút a 24 sekúnd, 
- telenákupné šoty v čase od cca 16:48:01 hod do cca 16:55:01 hod v trvaní 7 minút, 

v celkovom časovom rozsahu 18 minút a 58 sekúnd, čiže o 6 minút a 58 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
13. 9. 12. 2012 v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 hod odvysielal 

- reklamný blok v čase od cca 17:13:50 hod do cca 17:20:08 hod v trvaní 6 minút a 18 sekúnd, 
- telenákupné šoty v čase od cca 17:26:14 hod do cca 17:34:14 hod v trvaní 8 minút, 
- reklamný blok v čase od cca 17:45:25 hod do cca 17:51:04 hod v trvaní 5 minút a 39 sekúnd 

v celkovom časovom rozsahu 19 minút a 57 sekúnd, čiže o 7 minút a 57 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

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 10 000,- €, slovom desaťtisíc eur.  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/694: 
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. 7. 2013                    Z: PLO 
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Úloha č. 13-12/695: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 6. 2013                    Z: PgO 
   
K bodu 39/  
SK č.: 155-PLO/O-1614/2013 zo dňa  26. 3. 2013 
Doplnenie: Správa č. 6483/7/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.)  
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 20. 12. 2012, 22. 12. 2012, 26. 1. 2013, 30. 1. 2013, 2. 2. 
2013/JOJ, 20. 1. 2013, 27. 1. 2013/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                   čísla licencií: T/39, TD/15, T/219,TD/16 
 
Uznesenie č. 13-12/39.604: 
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. 
155-PLO/O-1614/2013 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 o 17 zo dňa 
20. 12. 2012 o cca 17:00 hod, Krimi zo dňa 20. 12. 2012 o cca 19:00 hod, Noviny zo dňa 20. 12. 2012 
o cca 19:30 hod, Deň nezávislosti zo dňa 22. 12. 2012 o cca 10:50 hod, Noviny zo dňa 26. 1. 2013 
o cca 19:30 hod, Kuriér zo dňa 30. 1. 2013 o cca 20:30 hod, Noviny zo dňa 2. 2. 2013 o cca 19:30 hod 
odvysielaných na programovej službe JOJ a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS 
zo dňa 20. 1. 2013 v čase od 14:50 hod do 18:10 hod, zo dňa 20. 1. 2013 v čase od 19:50 hod do 23:10 
hod, zo dňa 27. 1. 2013 v čase od 12:50 hod do 17:10 hod a zo dňa 27. 1. 2013 v čase od 19:50 hod do 
23:10 hod, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 6 000,- €, slovom šesťtisíc eur. 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/696: 
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. 7. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 180-PLO/D-1982/2013 zo dňa 19. 4. 2013 
vo veci žiadosti o rozhlasovú licenciu (vydanie krátkodobej licencie) 
ÚK: Slovenská letecká agentúra, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 225-PLO/D-2541/2013 zo dňa 21. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 221-PLO/D-2525/2013 zo dňa 20. 5. 2013 
vo veci žiadosti o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio Šport s.r.o.        číslo licencie: R/97 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 220-PLO/D-2442/2013 zo dňa 15. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: TV LUX s.r.o.           čísla licencií: T/207, TD/94 
     
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 205-PLO/D-2198/2013 zo dňa 2. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.          čísla licencií: T/190, TD/33
     
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 45/ 
SK č.: 122-PLO/O-1055/2013 zo dňa 26. 2. 2013 
SK č.: 75-PLO/D-543/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/203 
     
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 236-PLO/D-2642/2013 zo dňa 27. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote  číslo registrácie: TKR/100 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 206-PLO/D-2291/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: CondorNet, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/278 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 217-PLO/D-1703/2013 zo dňa 8. 4. 2013 
vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích 
právach 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.          čísla licencií: TD/7, TD/17, TD/47, TD/104, T/41 
        CME Media Investments, s.r.o.           
        CME Slovak Holdings, BV 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
49/ Rôzne 
 
1/ Oboznámenie sa Rady z rozhodnutím č. RL/022/2013 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 13-12/49.614:  
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 5. 2013 
Predkladá: ÚRK  
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Uznesenie č. 13-12/49.615:  
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31. 5. 2013. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Žiadosť o informáciu - ANTIK Telecom, s.r.o.      
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 13-12/49.615:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako správny orgán príslušný podľa § 2 ods. 2 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. 
z.“) podľa § 18 ods. 2 a § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. rozhodla, že nevyhovuje 
žiadosti spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice v časti, v ktorej požaduje 
sprístupnenie sťažnosti zaevidovanej pod č. 336/67-2013 doručenej Rade dňa 24. 5. 2013 spolu 
s prílohami z dôvodu, že išlo o informáciu, ktorá bola Rade odovzdaná osobou, ktorej takú povinnosť 
zákon neukladá a ktorá na výzvu Rady písomne oznámila, že so sprístupnením sťažnosti č. 336/67-
2013 spolu s prílohami nesúhlasí. 
 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-12/706: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho žiadateľovi o informáciu. 
T: 19. 6. 2013                    Z: PLO 
 
 
 
 
  
V Bratislave dňa 18. 6. 2013                                                                     
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       prof. Miloš Mistrík 
            predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                         
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Mgr. Karol Haťapka 
 


