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Zápisnica č. 13/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 2. 7. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Mgr. Ľubomír Kmec 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 1911/255-2013 zo dňa 16. 4. 2013  
Sťažnosť smeruje proti: KABEL TELEKOM, s.r.o.   číslo registrácie: TKR/179 
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 1883/254-2013 zo dňa 15. 4. 2013 
Sťažnosť smeruje proti: SATRO, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/9 
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 2100/257-2013 zo dňa 26. 4. 2013 
Sťažnosť smeruje proti: Stavebné bytové družstvo I, Košice  číslo registrácie: TKR/229 
 
5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 1996/256-2013 zo dňa 22. 4 .2013 
Sťažnosť smeruje proti: Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné číslo registrácie: TKR/114 
 
6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 2558/258-2013 zo dňa 22. 5. 2013 
Sťažnosť smeruje proti: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.          čísla licencií: TD/67, TD/68, TD/70, TD/71 
 
7/ SK č.: 336-PLO/O-5415/2010 zo dňa 9. 11. 2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
                        
8/ SK č.: 13-PLO/O-304/2013 zo dňa  15. 1. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: Nitri čka media s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/304 
 
9/ SK č.: 241-PLO/D-2833/2013 zo dňa 4. 6. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o. 
 
10/ SK č.: 242-PLO/D-2848/2013 zo dňa 5. 6. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: 3M media, s.r.o. 
 
11/ SK č.: 178-PLO/D-1972/2013 zo dňa 19. 4. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o. 
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12/ SK č.: 239-PLO/D-2725/2013 zo dňa 29. 5. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: NTV Nesvady, s.r.o.  
 
13/ SK č.: 226-PLO/D-2526/2013 zo dňa 20. 5. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.   
 
14/ SK č.: 219-PLO/D-2422/2013 zo dňa 14. 5. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.    
 
15/ SK č.: 177-PLO/D-1889/2013 zo dňa 16. 4. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Lugera & Maklér spol. s r.o.  
 
16/ SK č.: 200-PLO/D-2062/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: TES Media, s.r.o. 
 
17/ SK č.: 256-PLO/D-3153/2013  zo dňa 20. 6. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.        
 
18/ SK č.: 243-PLO/D-2002/2013 zo dňa 7. 6. 2013 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o.        číslo licencie: TD/43 
 
19/ SK č.: 245-PLO/D-2797/2013 zo dňa  3. 6. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom  obchodného podielu držiteľa 
licencie č. TD/107 
ÚK:  MADAM ART, s.r.o.      číslo licencie: TD/107
 MedArt Group, a.s.  
 Content Media, s.r.o.         
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2311/214-2013       
(na vysielanie programu Test magazín zo dňa 13. 4. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2246/209-2013     
(na vysielanie programu Noviny  z dní 10. a 11. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39; TD/15  
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2197/206-2013     
(na vysielanie programu Zoznámte sa, Joe Black zo dňa 2. 5. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2724/226-2013     
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 28. 5. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
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24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2251/210-2013     
(na vysielanie programu X-Men 2 (X2 zo dňa 4. 5. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/39; TD/15  
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2604/221-2013      
(na vysielanie zo dňa 21. 3. 2013)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: TD/14 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1854/177-2013      
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 12. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15  
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2556/220-2013     
(na vysielanie televíznej programovej služby TV SEN zo dňa 7. 5. 2013)  
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/67 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2488/217-2013       
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 7. 5. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: RD/1 
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2723/225-2013       
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 25. 5. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: RD/1 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2158/201-2013      
(na vysielanie programu Bučkovci 2 – Slnko, seno, dedina zo dňa 29. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15  
 
31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1852/175-2013     
(na vysielanie programov Televízne noviny a Nočné Televízne noviny zo dňa 4. 4. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
32/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1925/184-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 4. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
33/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2636/223-2013     
(na vysielanie programu Štvorlístok zo dňa 22. 5. 2013) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/2 
 
34/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2447/216-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 30. 4. 2013 a 7. 5. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
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35/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2722/224-2013    
(na vysielanie programu U Nikodéma zo dňa 22. 4. 2013) 
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.            číslo licencie: T/207, TD/94 
 
36/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2122/198-2013     
(na vysielanie programu Ty schudni a ty priber! zo dňa 27. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
37/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2375/215-2013       
(na vysielanie programu MS v hokeji  zo dňa 10. 5. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1 
 
38/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2008/191-2013       
(na vysielanie programu zo dňa 22. 4. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1 
 
39/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2093/196-2013       
(na vysielanie reklamy Hippokrates zo dňa 25. 4. 2013)  
Vysielateľ: Rádio VIVA a.s.      číslo licencie: R/70 
 
40/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2095/197-2013       
(na vysielanie programu Padla s Petrou Podkonickou zo dňa 25. 4. 2013)  
Vysielateľ: Rádio VIVA a.s.      číslo licencie: R/70 
 
41/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2253/211-2013     
(na vysielanie programu Strašná haluz z dňa 4. 5. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
42/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2638/222-2013     
(na vysielanie programu Bokovka z dňa 23. 5. 2013) 
Vysielateľ: Radio, a.s.            číslo licencie: R/71 
 
43/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2294/213-2013       
(na vysielanie hudobnej skladby Černí Andělé zo dňa 4. 5. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: RD/1 
 
44/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1856/178-2013     
(na vysielanie upútavky Bad boys z dňa 12. 4. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
45/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2515/219-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 5. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
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46/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1656/19/TV-2013  
(monitorované dni: 2.4., 5.4.2013) 
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o,    číslo licencie: T/156 
 
47/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 2299/18/Ro-2013 
(monitorovaný deň: 7. 5. 2013 ) 
Vysielateľ: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov     číslo licencie: R/100 
 
48/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 2524/21/TV-2013  
(monitorované dni: 13. a 20. 5. 2013 ) 
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky     číslo licencie: T/122 
 
49/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 2523/22/TV-2013 
(monitorované dni: 20. a 21. 5. 2013 ) 
Vysielateľ: Decora, s.r.o., Čadca     číslo licencie:  T/229 
 
50/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 713/24/TV-2013 
(monitorované dni: 1. 1.- 31. 1. 2013 ) 
Vysielateľ: RTVS vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1 
        MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
        MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
51/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2013 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
52/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1928/25/TV-2013 
(monitorované dni: 23. 3., 5. 4., 12. 4., 14. 4., 16. 4., 20. 4., 27. 4., 29. 4., 2. 5., 4. 5. 2013) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16 
 
53/ SK č.: 154-PLO/O-1613/2013 zo dňa 26. 3. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Ing. Michal Chabada -Virtual studio/www.mojandroid.sk  
 
54/ SK č.: 149-PLO/O-1608/2013 zo dňa 26. 3. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 92/7-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy TA3, Hlavné správy TA3/Dva roky bez elektriny, Problémy 
s elektrinou/ 15. 12. 2012, 29. 12. 2012 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                 číslo licencie: TD/14 
 
55/ SK č.: 153-PLO/O-1612/2013 zo dňa 26. 3. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 516/45-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
 



 6 

Monitorovaný program/príspevok/deň: Hlavné správy TA3/Poslanecký prieskum nebude/29. 1. 2013 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                 číslo licencie: TD/14 
 
56/ SK č.: 171-PLO/O-1872/2013 zo dňa  9. 4. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 168/16-2013, 232/17-2013, 232/18-2013, 232/19-2013, 296/26-2013, 296/27-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Nemocničná kauza pokračuje/11. 12. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     čísla licencií: T/41, TD/17 
 
57/ SK č.: 197-PLO/O-2115/2013 zo dňa  23. 4. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 431/38-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy RTVS/Bakiho Sadikiho vydajú na Slovensko/21. 12. 2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1  
 
58/ SK č.: 165-PLO/O-1866/2013 zo dňa 9. 4. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 1038/112-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Prípad na vidieku/3. 3. 2013 
ÚK: Rozhas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
59/ SK č.: 172-PLO/O-1873/2013 zo dňa 9. 4. 2013 
Doplnenie: Správa č. 689/8/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/program/programová služba: 4. 2. 2013/Experti/JOJ, 6. 2. 2013/Kuriér/JOJ, 
10. 2. 2013/Dr. Dolittle/JOJ, 10. 2. 2013 od 19:50 hod do 23:10 hod/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 čísla licencií: T/39, TD/15 
 
60/ SK č.: 196-PLO/O-2114/2013 zo dňa 23. 4. 2013 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 727/58-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Bučkovci – Slnko, seno, dedina/14. 1. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
 
61/ SK č.: 193-PLO/O-2111/2013 zo dňa 23. 4. 2013 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 858/71-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná upútavka/deň: 22  výstrelov/17. 2. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
 
62/ SK č.: 91-PLO/O-807/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5931/413-2012) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Stroskotanec/25. 11. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.         čísla licencií: T/41, TD/17 
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63/ SK č.: 170-PLO/O-1871/2013 zo dňa 9. 4. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 473/42-2013, 473/43-2013, 872/73-2013) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň: Geronimo/27. 1. 2013, Pasca v džungli/ 27. 1. 2013, Nevyslovená pravda/ 
7. 2. 2013, od 16:00 hod do 17:00 hod/27. 1. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.           čísla licencií: T/219, TD/16 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
64/ SK č.: 254-PLO/D-3086/2013 zo dňa 19. 6. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113 
 
65/ SK č.: 244-PLO/D-2831/2013 zo dňa 4. 6. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.       číslo licencie: R/87 
 
66/ SK č.: 74-PLO/D-538/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice    číslo registrácie: TKR/213 
 
67/ SK č.: 240-PLO/D-2720/2013 zo dňa 29. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Towerhome, a.s.        číslo registrácie: TKR/336 
 
68/ SK č.: 253-PLO/D-2937/2013 zo dňa 11. 6. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: B&H Media Group s.r.o.       číslo registrácie: TKR/326 
 
69/ SK č.: 108-PLO/D-535/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: PEREMEDIA, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/331 
 
70/ SK č.: 86-PLO/D-678/2013 zo dňa 8. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: VARES, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/107 
 
71/ SK č.: 246-PLO/D-2868/2013 zo dňa 5. 6. 2013 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie   
ÚK: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o.     
 
72/ SK č.: 199-PLO/D-2066/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie   
ÚK: TES - SLOVAKIA, s.r.o.     číslo licencie: T/183 
 
73/ SK č.: 237-PLO/D-2645/2013 zo dňa 27. 5. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: NITRANET, s.r.o. 
 
 
 
 
 



 8 

74/ SK č.: 252-PLO/D-3034/2013 zo dňa  17. 6. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom  obchodného podielu držiteľa 
licencie č. R/106 
ÚK:  SPINOZA, s.r.o.      číslo licencie: R/106  
 Martin Černý  
 ATELIERY s.r.o. 
 SUN IMPORT, s.r.o.         
ÚP: 10:00 hod  
 
75/ Výberové konanie - pokračovanie 
SK: 178-PLO/O-R18/2012, 179-PLO/O-R19/2012, 180-PLO/O-R20/2012, 181-PLO/O-R21/2012, 
182-PLO/O-R22/2012, 183-PLO/O-R23/2012, 184-PLO/O-R24/2012, 185-PLO/O-R25/2012, 186-
PLO/O-R26/2012, 187-PLO/O-R27/2012, 188-PLO/O-R28/2012, 189-PLO/O-R29/2012, 190-PLO/O-
R30/2012, 191-PLO/O-R31/2012, 192-PLO/O-R32/2012, 193-PLO/O-R33/2012, 194-PLO/O-
R34/2012, 195-PLO/O-R35/2012, 196-PLO/O-R36/2012, 197-PLO/O-R37/2012, 198-PLO/O-
R38/2012, 199-PLO/O-R39/2012, 200-PLO/O-R40/2012, 201-PLO/O-R41/2012, 202-PLO/O-
R42/2012, 203-PLO/O-R43/2012, 204-PLO/O-R44/2012, 205-PLO/O-R45/2012 
vo veci pridelenia frekvencií: 106,6 MHz Banská Bystrica, 105,1 MHz Banská Štiavnica, 95,6 MHz 
Bardejov, 101,8 MHz Bratislava, 91,1 MHz Brezno, 99,6 MHz Čadca,  107,0 Dobšiná,  87,9 MHz 
Dolný Kubín,  95,7 MHz Košice mesto,  96,0 MHz Lučenec,  88,1 MHz Marovka,  104,9 MHz 
Martin,  90,0 MHz Medzilaborce,  99,0 MHz Michalovce,  90,7 MHz Námestovo,  96,1 MHz Nitra,  
104,8 MHz Poprad, 105,8 MHz Prešov, 92,9 MHz Prievidza – Silo, 106,7 MHz Rimavská Sobota, 
101,4 MHz Rožňava, 91,1 MHz Ružomberok, 92,8 MHz Ružomberok,  88,5 MHz Snina, 92,4 MHz 
Stropkov, 105,5 MHz Trenčín, 92,0 MHz Žiar nad Hronom, 92,7 MHz Žilina – Zástranie 
ÚK: Radio Play  s.r.o.  
        Rádio VIVA, a..s. 
        CORPORATE LEGAL, s.r.o. 
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.  
 
Žiadosť o odňatie licencie spoločnosti Rádio VIVA, a.s. 
SK č.: 247-PLO/D-2877/2013 zo dňa 6. 6. 2013  
vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70  
ÚK: Rádio VIVA, a.s.           číslo licencie: R/70 
       Rádio LUMEN, spol. s r.o.                                                      číslo licencie: R/75   
 
76/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.tipos.sk 
Prevádzkovateľ: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.  
Stanovisko č. 2686/06/AMS-2013 
 
77/ Rôzne  
 
        
Ústne pojednávanie :  

 
10:00 hod.  - SK č.: 252-PLO/D-3034/2013 zo dňa  17. 6. 2013 

SPINOZA, s.r.o.      číslo licencie: R/106
 Martin Černý  
 ATELIERY s.r.o. 
 SUN IMPORT, s.r.o. 
 
 

************************* 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 706 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 13-13/1.616: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 1911/255-2013 zo dňa 16. 4. 2013  
Sťažnosť smeruje proti: KABEL TELEKOM, s.r.o.   číslo registrácie: TKR/179 
 
Uznesenie č. 13-13/2.617: 
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. 1911/255-2013 smerujúcu 
voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/179 KABEL TELEKOM, s.r.o. a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/707: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                  Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 1883/254-2013 zo dňa 15. 4. 2013 
Sťažnosť smeruje proti: SATRO, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/9 
 
Uznesenie č. 13-13/3.618: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1883/254-2013 smerujúcu 
voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/9 SATRO s.r.o., Bratislava a uznala ju podľa ustanovenia 
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/708: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                  Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 2100/257-2013 zo dňa 26. 4. 2013 
Sťažnosť smeruje proti: Stavebné bytové družstvo I, Košice  číslo registrácie: TKR/229 
 
Uznesenie č. 13-13/4.619: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie č. 
TKR/229, právnickej osobe Stavebné bytové družstvo I, Košice vo veci možného porušenia povinnosti 
podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie 
programovej služby RTL prostredníctvom KDS bez súhlasu pôvodného vysielateľa. 
 
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. 13-13/709: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 16. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/710: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania v časti. 
T: 12. 7. 2013                                  Z: PLO 
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Uznesenie č. 13-13/4.620: 
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. 2100/257-2013 smerujúcu 
voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/229 Stavebné bytové družstvo I, Košice a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti podľa § 17 
ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s retransmisiou programových služieb VOX a n-tv 
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. 13-13/711: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti v časti. 
T: 12. 7. 2013           Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 1996/256-2013 zo dňa 22. 4 .2013 
Sťažnosť smeruje proti: Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné číslo registrácie: TKR/114 
 
Uznesenie č. 13-13/5.621: 
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. 1996/256-2013 smerujúcu 
voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/114 Televízne káblové rozvody s.r.o. Humenné a uznala 
ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/712: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                  Z: PLO 
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K bodu 6/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 2558/258-2013 zo dňa 22. 5. 2013 
Sťažnosť smeruje proti: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.          čísla licencií: TD/67, TD/68, TD/70, TD/71 
 
Uznesenie č. 13-13/6.622: 
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. 2558/258-2013 smerujúcu 
voči spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/713: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK č.: 336-PLO/O-5415/2010 zo dňa 9. 11. 2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
  
Uznesenie č. 13-13/7.623: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom  podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 336-
PLO/O-5415/2010 Slovak Telekom, a.s. 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že od 9. 11. 2010 do 25. 5. 2011 poskytoval retransmisiu – službu Magio Sat prostredníctvom satelitu 
v rozpore s registráciou retransmisie č. TKR/255,  

 
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. 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/714: 
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: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK č.: 13-PLO/O-304/2013 zo dňa  15. 1. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: Nitri čka media s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/304 
         
Uznesenie č. 13-13/8.624: 
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. 13-PLO/O-304/2013 vedené voči 
spoločnosti Nitrička media s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov 
 

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

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
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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. 13-13/715: 
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: 16. 7. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
SK č.: 241-PLO/D-2833/2013 zo dňa 4. 6. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-13/9.625: 
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. 241-PLO/D-2833/2013 zo dňa 
04.06.2013, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
PROGRES -TS, s.r.o. 
Na križovatkách 35/E  
821 04 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh od nu t i e :  
 

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

u deľu je  
 

spoločnosti PROGRES -TS, s.r.o. , Na križovatkách 35/E, 821 04  Bratislava 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 117  
 

na digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

„I. 
 

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

      2.   Názov programovej služby: eM-TV 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. / denne 
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 2833/2013 zo dňa 04.06.2013:  
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a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie - max. 100 % 
    Programy - min. 0 % ( z toho preberaný program 0%) 
b) Programy ( 0%): 
    Spravodajstvo – 0 % 
    Publicistika: 0 % 
        1) polit. publicistika -  0 % 

     2) ostatná publicistika -  0 % 
Dokumentárne programy -0 % 
Dramatické programy - 0% 
Zábavné programy -0 % 
Hudobné programy - 0 % 
Vzdelávacie programy -0 % 
Náboženské programy -0 % 
Detské programy –0% 
Šport - 0% 

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

vo verejnom záujme: 0%  
7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: CD/DVD 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 0%  
 ( podľa ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. – 100 % doplnkové vysielanie) 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% (podľa ustanovenia 
§28 zákona č. 308/2000 Z. z. – 100 % doplnkové vysielanie)  

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

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému označovania 
(vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) - vzťahuje sa 

 
II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 11125/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 28.05.2013, číslo dožiadania: el – 35952/2013/B 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 11125/B, oddiel: Sro, zo dňa 
28.05.2013, číslo dožiadania: el – 35952/2013/B 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
 názov doplnkovej obsahovej služby: PROGRES 
 špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
   
Doložky iného verejného prenosu: 
a) spôsob verejného prenosu:  KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
b) spôsob verejného prenosu:  MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu. 
 
c)  názov doplnkovej obsahovej služby: eM-TV 
     špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
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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. 13-13/716: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 241-PLO/D-2833/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti PROGRES-TS, s.r.o., Bratislava, spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK č.: 242-PLO/D-2848/2013 zo dňa 5. 6. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: 3M media, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-13/10.626: 
Rada pre vysielanie a 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 (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 
242-PLO/D-2848/2013 začatom dňa 5. 6. 2013 podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní (ďalej len „zákon č. 220/2007 Z. z.“) posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade spoločnosťou (ďalej aj 
„účastník konania“): 
 
3M media, s.r.o. 
Vodná 1119/9 
949 01 Nitra 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto   
 

r o zh od nu t i e :  
 

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

u deľu je  
 

spoločnosti 3M media, s.r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 123  
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

 
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
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Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2.  Názov programovej služby: 3M media 
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. 2848/2013 zo dňa 5. 6. 2013) 

 
a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 90 % 
Programy – min. 10 % (z toho preberaný program 0 %) 
Programy (100 %): 
Spravodajstvo – 62,5 % 
Publicistika: 

1. politická publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 37,5 % 

Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 
 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 62,5 % 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
a zodpovedajúcej kvalite 
 
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: nevzťahuje sa 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: nevzťahuje sa 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa (Vyhláška Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 

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: 34366/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 24. 6. 2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 34366/N, oddiel: Sro, zo dňa 24. 6. 2013 
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III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: nežiada 
 
Doložka iného verejného prenosu: nežiada 
 
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. 13-13/717: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 242-PLO/D-2848/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti 3M media, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK č.: 178-PLO/D-1972/2013 zo dňa 19. 4. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 13-13/11.627: 
Rada pre vysielanie a 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 (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 
178-PLO/D-1972/2013 začatom dňa 19. 4. 2013 podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní (ďalej len „zákon č. 220/2007 Z. z.“) posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade spoločnosťou (ďalej aj 
„účastník konania“): 
 
PHONOTEX spol. s r.o. 
Priehradná 8077/23 
821 07 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. vydáva 
toto   
 

r o zh od nu t i e :  
 

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

u deľu je  
 

spoločnosti PHONOTEX spol. s r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 124  
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na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

 
2. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
2.  Názov programovej služby: PLUSTELKA  
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. 3269/2013 zo dňa 26. 6. 2013) 

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

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 10656/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 29. 5. 2013 
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2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 10656/B, oddiel: Sro, zo dňa 
29. 5. 2013 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
PLUSTELKA text (teletext) 
PLUSTELKA epg (interaktívny prístup) 
PLUSTELKA plus (multimodálny prístup) 
 
Doložka iného verejného prenosu: nežiada 
 
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. 13-13/718: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 178-PLO/D-1972/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti PHONOTEX spol. s r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 239-PLO/D-2725/2013 zo dňa 29. 5. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: NTV Nesvady, s.r.o.  
 
Uznesenie č. 13-13/12.628: 
Rada pre vysielanie a 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. 239-PLO/D-2725/2013  začatom 
dňa 29.5.2013, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
NTV Nesvady, s.r.o.  
Obchodná 23  
946 51 Nesvady  
 
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 
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u deľu je  
 

spoločnosti NTV Nesvady, s.r.o.  
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 118  
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
„I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C 
      2.   Názov programovej služby: NTV Nesvady  
      3.   Jazyk vysielania: slovenský, maďarský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 22 hodín mesačne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa  podania účastníka konania č. 2725/2011 zo dňa 29.05.2013)  
 
a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 2,3% 

Programy –min. 97,7 %  
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 48 % 
Publicistika:  
5. politická publicistika – 0 % 
6. ostatná publicistika – 52 % 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 80 %  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 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 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje 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: 13095/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 20.05.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 13095/N, oddiel: Sro, zo dňa 20.05.2013 
 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: Názov doplnkovej obsahovej služby : teletext 
 

Zahraničná doložka: - 
 
Doložka iného verejného prenosu: KDS 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. 13-13/719: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 239-PLO/D-2725/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti  NTV Nesvady, s.r.o.  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 226-PLO/D-2526/2013 zo dňa 20. 5. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.   
 
Uznesenie č. 13-13/13.629: 
Rada pre vysielanie a 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 (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 
226-PLO/D-2526/2013 začatom dňa 20. 5. 2013 podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní (ďalej len „zákon č. 220/2007 Z. z.“) posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade spoločnosťou (ďalej aj 
„účastník konania“): 
 
Káblová televízia Komjatice s.r.o. 
Nádražná 97 
941 06 Komjatice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. vydáva 
toto   
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r o zh od nu t i e :  
 

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

u deľu je  
 

spoločnosti Káblová televízia Komjatice s.r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 125  
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C 
2.  Názov programovej služby: Info kanál Komjatice  
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. 2640/2013 zo dňa 27. 5. 2013) 

 
a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 99,31 % 
Programy – min. 0,69 % (z toho preberaný program 0 %) 
Programy (100 %): 
Spravodajstvo – 57,14 % 
Publicistika: 
7. politická publicistika – 0 % 
8. ostatná publicistika – 0 % 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 42,86 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 
 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 100 % 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
a zodpovedajúcej kvalite 
 
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: nevzťahuje sa 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: nevzťahuje sa 
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10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa (Vyhláška Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 

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: 12955/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 20. 5. 2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 12955/N, oddiel: Sro, zo dňa 20. 5. 2013 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: nežiada 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
 
1. 
a) spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v KDS 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/720: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 226-PLO/D-2526/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Káblová televízia Komjatice s.r.o. spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 219-PLO/D-2422/2013 zo dňa 14. 5. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.    
 
Uznesenie č. 13-13/14.630: 
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. 219-PLO/D-2422/2013 začatom 
dňa 14.05.2013, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
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Lotos Plus, s.r.o. 
Žilinská cesta 492/92  
013 11 Lietavská Lúčka  
 
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 Lotos Plus, s.r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 119  
 

na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV 
5. Názov programovej služby: Žilinská televízia FENIX  

      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. 2422/2013 zo dňa 14.5.2013 )  
 
a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 78,82 %  

Programy – min 21,18 %  (z toho preberaný program – %) 
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo – 8,19 % 
Publicistika:  
9. polit. publicistika – 0 % 
10. ostatná publicistika – 81,97 % 
Dokumentárne programy – 9,84 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 21,18 %  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam:  0%  
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9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) : vzťahuje sa 
 

 
II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 58523/L, oddiel: 
Sro, zo dňa 9.5.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 58523/L, oddiel: Sro, zo 
dňa 9.5.2013 
 

III. 
 

 Doložka iného verejného prenosu: 
 
       1.1. spôsoby verejného prenosu: KDS, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, IPTV  
 
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. 13-13/721: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 219-PLO/D-2422/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti   Lotos Plus, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 177-PLO/D-1889/2013 zo dňa 16. 4. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Lugera & Maklér spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 13-13/15.631: 
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. 177-PLO/D-1898/2013 začatom 



 27 

dňa 16.04.2013, 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:  
 
Lugera Holding, s. r. o.   
Jilemnického 3/7053  
911 01 Trenčín  
 
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 Lugera Holding, s. r. o.  
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 120  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-C 
2. Názov programovej služby: myJOBBER.TV  

      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. 1889/2013 zo dňa 16.4.2013 )  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 100% 
Programy - 0% (z toho preberaný program - 0%) 
b) Programy (%): 
1. Spravodajstvo - 0% 
2. Publicistika: 
2.1 polit. publicistika - 0% 
2.2 ostatná publicistika - 0% 
3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport - 0% 
 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 0 %  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: USB, DVD 
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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 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 22307/R, oddiel: 
Sro, zo dňa 21.03.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 22307/R, oddiel: Sro, 
zo dňa 21.03.2013 
 

III.  
  
Doložka doplnkových obsahových služieb: - 
 
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. 13-13/722: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 177-PLO/D-1898/2013  a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Lugera Holding, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 200-PLO/D-2062/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: TES Media, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-13/16.632: 
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 
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zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 200-PLO/D-2062/2013 začatom 
dňa 25.4.2013, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
TES Media, s.r.o. 
Kragujevská 3754/4  
010 01 Žilina  
 
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 TES Media, s.r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 121  
 

na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-C, DVB-T, DVB-S, DVB-H, IPTV, MMDS 
7. Názov programovej služby: Info TV  

      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. 2062/2013 zo dňa 25.4.2013 po doplnení podaním 
č. 2745/2013 zo dňa 30.5.2013 )  

 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 100 % 
Programy - min. 0 % (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 0 % 
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika – 0 % 
    2.2 ostatná publicistika – 0 % 
3. Dokumentárne programy – 0 % 
4. Dramatické programy – 0 % 
5. Zábavné programy – 0 % 
6. Hudobné programy: - 0 % 
7. Vzdelávacie programy – 0 % 
8. Náboženské programy - 0 % 
9. Detské programy – 0 % 
10. Šport – 0 % 
 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 0 %  
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7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD 
 
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 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) : vzťahuje sa 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 19011/L, oddiel: 
Sro, zo dňa 23.04.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 19011/L, oddiel: Sro, zo 
dňa 23.04.2013 
 

III. 
 

 Doložka iného verejného prenosu: - 
 
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. 13-13/723: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 200-PLO/D-2062/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti  TES Media, s.r.o.spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 256-PLO/D-3153/2013  zo dňa 20. 6. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MAC TV s.r.o.  
 
Uznesenie č. 13-13/17.633: 
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. 
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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. 256-PLO/D-3153/2013 začatom 
dňa 20.6.2013, 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:  
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanova 1 
831 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh od nu t i e :  
 

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

u deľu je  
 

spoločnosti MAC TV s.r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 122  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

 
8. Druh licencie: celoplošné  digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H 
9. Názov programovej služby: SENZI 

      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 7 dní v kalendárnom týždni 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 3153/2013 zo dňa 20.6.2013, doplnené podaním 
zo dňa 24.6.2013 č.d.p. 3210/2013)  

 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 100 % 
Programy –min. 0 % 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  
11. politická publicistika – 0 % 
12. ostatná publicistika – 0% 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0% 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 

 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: min. 0 %  
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7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam:  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 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 29871/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 19.6.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 29871/B, oddiel: 
Sro, zo dňa 19.6.2013 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
1.1.  názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup  

      1.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: obrazové tlmočenie do posunkovej reči pre 
 sluchovo postihnutých divákov 

 
Zahraničná doložka 
1. teritórium členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom 
hospodárskom   priestore 
2.1.  názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup  
2.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: obrazové tlmočenie do posunkovej reči pre 
 sluchovo postihnutých divákov 
 
Doložky iného verejného prenosu: 
       1.1. spôsoby verejného prenosu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H,  KDS, IPTV,  MMDS 

(vrátane doplnkových obsahových služieb). 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/724: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 256-PLO/D-3153/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV s. r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 243-PLO/D-2002/2013 zo dňa 7. 6. 2013 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o.        číslo licencie: TD/43 
 
Uznesenie č. 13-13/18.634: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“),  zákona č. 
220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, v správnom konaní č. 243-PLO/D-2002/2013 zo dňa 07.06.2013, posúdila 
žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie č. TD/43 účastníka konania: 

 
PROGRES MALACKY, spol. s r.o. 
Mierové nám. 12  
90101 Malacky 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

odníma 
 
licenciu na televízne vysielanie č. TD/43 účastníkovi konania PROGRES MALACKY, spol. s r.o., 
Malacky z dôvodu, že o to  držiteľ licencie dňa 07.06.2013 písomne požiadal. 
 
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. 13-13/725: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 243-PLO/D-2002/2013 písomné znenie 
rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (PROGRES MALACKY, spol. s r.o.) 
T: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
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K bodu 19/ 
SK č.: 245-PLO/D-2797/2013 zo dňa  3. 6. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom  obchodného podielu držiteľa 
licencie č. TD/107 
ÚK:  MADAM ART, s.r.o.      číslo licencie: TD/107
 MedArt Group, a.s.  
 Content Media, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-13/19.635: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 5 ods. 1 
písm. e) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných 
obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o digitálnom vysielaní) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o digitálnom 
vysielaní“), postupom podľa ustanovenia § 63 ods. 2 zákona o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach 
držiteľa licencie č. TD/107 v správnom konaní č. 245-PLO/D-2797/2013 zo dňa 3.6.2013 vedenom 
s účastníkmi konania: 
 
MADAM ART, s.r.o. 
Klincová 17 
821 08 Bratislava  
 
Med Art Group, a.s. 
Klincová 17 
821 08 Bratislava  
 
Content Media, s.r.o. 
Klincová 237/17 
821 08 Bratislava  
 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e  

 
Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona o digitálnom 

vysielaní 
 
udeľuje predchádzajúci súhlas 
 

s prevodom 50%-ného podielu na základnom imaní držiteľa licencie č. TD/107 spoločnosti MADAM 
ART, s.r.o., Klincová 17, 821 08 Bratislava zo spoločníka – prevodcu Mgr. Mária Adamcová, 
Klincová 17, 821 08 Bratislava, na nadobúdateľa v 50%-nom podiely spoločnosť Med Art Group, a.s., 
Klincová 17, 821 08 Bratislava a s prevodom 50%-ného podielu na základnom imaní držiteľa licencie 
č. TD/107 spoločnosti MADAM ART, s.r.o., Klincová 17, 821 08 Bratislava zo spoločníka – 
prevodcu Mgr. Mária Adamcová, Klincová 17, 821 08 Bratislava, na nadobúdateľa v 50%-nom 
podiely spoločnosť Content Media, s.r.o., Klincová 237/17, 821 08 Bratislava. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/726: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom 
konania. 
T: 2. 8. 2013                     Z: PgO 

K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2311/214-2013       
(na vysielanie programu Test magazín zo dňa 13. 4. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 13-13/20.636: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby Dvojka dňa 13. 4. 2013 o cca 16:10 
hod v programe Test magazín odvysielal informácie týkajúce sa spoločnosti Mountfield SK, s.r.o., 
ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/727: 
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: 16. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/728: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2246/209-2013     
(na vysielanie programu Noviny  z dní 10. a 11. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39; TD/15 
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Uznesenie č. 13-13/21.637: 
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 odvysielal dňa 10. 4. 2013 o cca 19:30 hod v programe Noviny 
príspevok s názvom NA STOPE – Ďalšie týrané deti!, v ktorom mohlo dôjsť k neoddeleniu 
hodnotiaceho komentára od informácií spravodajského charakteru a k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti a dňa 11. 4. 2013 o cca 19:30 hod v rámci programu Noviny príspevok s názvom 
VÁŽNE PODOZRENIE – Chyby v systéme ochrany detí, 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. 13-13/729: 
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: 16. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/730: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 12. 7. 2013                       Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-13/21.638: 
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. 2246/209-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť 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  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-13/731: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2197/206-2013     
(na vysielanie programu Zoznámte sa, Joe Black zo dňa 2. 5. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-13/22.639: 
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. 2197/206-2013 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. 13-13/732: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2724/226-2013     
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 28. 5. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-13/23.640: 
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. 2724/226-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/733: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-13/23.641: 
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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 28. 5. 2013 o cca 20:56 hod a o cca  21:23 hod odvysielal na programovej službe TV 
MARKÍZA upútavku na program Modré z neba, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako 
samotný program vysielaný dňa 29. 5. 2013 o cca 20:20 hod na programovej službe TV MARKÍZA, 
čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/734: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 16. 7. 2013                           Z:PLO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2251/210-2013     
(na vysielanie programu X-Men 2 (X2 zo dňa 4. 5. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/39; TD/15 
 
Uznesenie č. 13-13/24.642: 
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. 2251/210-2013 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 
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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. 13-13/735: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-13/24.643: 
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 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe JOJ dňa 4. 5. 2013 v čase od 09:00:00 hod do 09:59:59 hod mohlo dôjsť k 
odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/736: 
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: 16. 7. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2604/221-2013      
(na vysielanie zo dňa 21. 3. 2013)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 13-13/25.644: 
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. 2604/221-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
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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. 13-13/737: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1854/177-2013      
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 12. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15  
 
Uznesenie č. 13-13/26.645: 
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. 1854/177-2013 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. 13-13/738: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2556/220-2013     
(na vysielanie televíznej programovej služby TV SEN zo dňa 7. 5. 2013)  
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/67 
 
Uznesenie č. 13-13/27.646: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči vysielateľovi Videoštúdio RIS, 
spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe TV SEN dňa 7. 5. 2013 odvysielal o cca 18:24 hod. reklamný spot 
propagujúci piváreň „U Albína“, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby v reklame 
neúčinkovali hlásatelia, moderátori a redaktori spravodajských a politickopublicistických programov, 
a to ani v obraze, ani vo zvuku. 
 
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. 13-13/739: 
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: 16. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/740: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 12. 7. 2013                                 Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-13/27.647: 
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. 2556/220-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV SEN vysielateľa Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť v časti týkajúcej sa možného porušenia § 32 ods. 9 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/741: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
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K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2488/217-2013       
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 7. 5. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 13-13/28.648: 
Uznesenie č. 13-13/28.648: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 7. 5. 2013 o cca 12:00 hod odvysielal na programovej službe 
Rádio Slovensko v rámci programu Rádiožurnál príspevok s názvom Tepelné hospodárstvo 
v Liptovskom Mikuláši, 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. 13-13/742: 
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: 16. 7. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/743: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 12. 7. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2723/225-2013       
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 25. 5. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 13-13/29.649: 
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. 2723/225-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona a uznala ju podľa § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
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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. 13-13/744: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2158/201-2013      
(na vysielanie programu Bučkovci 2 – Slnko, seno, dedina zo dňa 29. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39; TD/15  
 
Uznesenie č. 13-13/30.650: 
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. 2158/201-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/745: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1852/175-2013     
(na vysielanie programov Televízne noviny a Nočné Televízne noviny zo dňa 4. 4. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-13/31.651: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 4. 4. 2013 
o cca 19:00 hod v programe Televízne noviny príspevok s názvom Obrovské peniaze na zlých účtoch 
a o cca 23:06 hod. v programe Nočné Televízne noviny príspevok Obrovské peniaze (No na zlých 
účtoch), v ktorých 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. 13-13/746: 
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: 16. 7. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/747: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 12. 7. 2013                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-13/31.651-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1852/175-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za   

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/748: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                    Z: PgO 
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K bodu 32/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1925/184-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 4. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-13/32.652: 
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. 1925/184-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/749: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2636/223-2013     
(na vysielanie programu Štvorlístok zo dňa 22. 5. 2013) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: RD/2 
 
Uznesenie č. 13-13/33.653: 
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. 2636/223-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Regina vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona a uznala ju podľa § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/750: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2447/216-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 30. 4. 2013 a 7. 5. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-13/34.654: 
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. 2447/216-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/751: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2722/224-2013    
(na vysielanie programu U Nikodéma zo dňa 22. 4. 2013) 
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.            číslo licencie: T/207, TD/94 
 
Uznesenie č. 13-13/35.655: 
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 TV LUX s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
22. 4. 2013 o cca 20:30 hod odvysielal na televíznej programovej služby TV LUX program U 
Nikodéma, ktorým mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality 
v rámci vysielanej televíznej programovej služby TV LUX. 
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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. 13-13/752: 
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: 16. 7. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/753: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 12. 7. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2122/198-2013     
(na vysielanie programu Ty schudni a ty priber! zo dňa 27. 4. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-13/36.656: 
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. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ dňa 27. 4. 2013 v čase o cca 11:20 hod odvysielal program Ty 
schudni a ty priber!, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 343/2007 Z. z. audiovizuálnym zákonom v znení 
neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
Úloha č. 13-13/754: 
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: 16. 7. 2013                               Z: PLO 
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Úloha č. 13-13/755: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 12. 7. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2375/215-2013       
(na vysielanie programu MS v hokeji  zo dňa 10. 5. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-13/37.657: 
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. 2375/215-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/756: 
 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 12. 7. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2008/191-2013       
(na vysielanie programu zo dňa 22. 4. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-13/38.658: 
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. 2008/191-2013 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. 
 
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. 13-13/757: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
  
K bodu 39/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2093/196-2013       
(na vysielanie reklamy Hippokrates zo dňa 25. 4. 2013)  
Vysielateľ: Rádio VIVA a.s.      číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 13-13/39.659: 
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. 2093/196-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio VIVA vysielateľa Rádio VIVA a.s., Bratislava 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/758: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-13/39.660: 
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 Rádio VIVA a.s., 
Bratislava vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislé záznamy vysielania zo dňa 25.4.2013 v čase od 09:20 hod 
do 09:40 hod a zo dňa 25.4.2013 v čase od 17:50 hod do 22:10 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/759: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 16. 7. 2013                     Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2095/197-2013       
(na vysielanie programu Padla s Petrou Podkonickou zo dňa 25. 4. 2013)  
Vysielateľ: Rádio VIVA a.s.      číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 13-13/40.661: 
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. 2095/197-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio VIVA vysielateľa Rádio VIVA, a.s. 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. 13-13/760: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
K bodu 41/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2253/211-2013     
(na vysielanie programu Strašná haluz z dňa 4. 5. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-13/41.662: 
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. 2253/211-2013 smerujúcu 
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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  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

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

Úloha č. 13-13/761: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 12. 7. 2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2638/222-2013     
(na vysielanie programu Bokovka z dňa 23. 5. 2013) 
Vysielateľ: Radio, a.s.            číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 13-13/42.663: 
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. 2638/222-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby FUN RADIO vysielateľa RADIO, a.s. 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. 13-13/762: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2294/213-2013       
(na vysielanie hudobnej skladby Černí Andělé zo dňa 4. 5. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: RD/1 
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Uznesenie č. 13-13/43.664: 
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. 2294/213-2013 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. 13-13/763: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 44/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1856/178-2013     
(na vysielanie upútavky Bad boys z dňa 12. 4. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-13/44.665: 
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. 1856/178-2013 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. 13-13/764: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 12. 7. 2013                                            Z: PgO 
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K bodu 45/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2515/219-2013     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 5. 2013) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17
     
Uznesenie č. 13-13/45.666: 
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. 2515/219-2013 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. 13-13/765: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 46/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1656/19/TV-2013  
(monitorované dni: 2.4., 5.4.2013) 
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o,    číslo licencie: T/156 
 
Uznesenie č. 13-13/46.667: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 1656/19/TV-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 2.4.2013 a 5.4.2013 vysielateľa ELEKTRO CENTRUM TV, spol. 
s r.o., s licenciou č. T/156 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 13-13/766: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 12. 7. 2013                                   Z: PgO 
 
K bodu 47/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 2299/18/Ro-2013 
(monitorovaný deň: 7. 5. 2013 ) 
Vysielateľ: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov     číslo licencie: R/100 
 
Uznesenie č. 13-13/47.668: 
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 Rádio Prešov, s.r.o. 
vo veci možného porušenia 
1. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe RÁDIO 

PREŠOV odvysielal dňa 7. 5. 2013 o cca 06:08 hod, 07:08 hod, 08:09 hod, 12:07 hod a 17:08 hod 
pred programom Megafór a dňa 7. 5. 2013 o cca 06:22 hod, 07:23 hod, 08:20 hod, 15:24 hod a 
16:27 hod po programe Dopravný servis komunikáty, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa 
§ 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí 
programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby; 

2. § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe RÁDIO 
PREŠOV odvysielal 
a)   dňa 7. 5. 2013 o cca 06:02 hod, 07:01 hod, 08:01 hod, 09:01 hod, 10:01 hod, 11:00 hod, 12:00 

hod, 13:01 hod, 14:02 hod oznam o aktuálnom čase, pričom sponzorský odkaz sponzora 
oznamu uviedol len na začiatku oznamu, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti označiť 
sponzora oznamu o aktuálnom čase na začiatku a na konci oznamu o aktuálnom čase; 

b) 
- dňa 7. 5. 2013 o cca 06:08 hod, 07:08 hod, 08:09 hod, 12:07 hod a 17:08 hod program 

Megafór, pričom sponzorský odkaz sponzora programu uviedol len na začiatku programu, 
- dňa 7. 5. 2013 o cca 06:22 hod, 07:23 hod, 08:20 hod, 15:24 hod a 16:27 hod program 

Dopravný servis, pričom sponzorský odkaz sponzora programu uviedol len na konci 
programu, 

čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti označiť sponzora programu na začiatku a na konci 
programu. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/767: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 16. 7. 2013                    Z: PLO  
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K bodu 48/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 2524/21/TV-2013  
(monitorované dni: 13. a 20. 5. 2013 ) 
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky     číslo licencie: T/122 
 
Uznesenie č. 13-13/48.669: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 2524/21/TV-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 13.5.2013 a 20.5.2013 vysielateľa BENET, s.r.o., Nováky, s 
licenciou č. T/122 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/768: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 12. 7. 2013                       Z: PgO 
 
K bodu 49/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 2523/22/TV-2013 
(monitorované dni: 20. a 21. 5. 2013 ) 
Vysielateľ: Decora, s.r.o., Čadca     číslo licencie:  T/229 
 
Uznesenie č. 13-13/49.670: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 2523/22/TV-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 20. 5.2013 a 21.5.2013 vysielateľa Decora, s.r.o. s licenciou č. T/229 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za  
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 13-13/769: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 12. 7. 2013                                   Z: PgO 
 
K bodu 50/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 713/24/TV-2013 
(monitorované dni: 1. 1.- 31. 1. 2013 ) 
Vysielateľ: RTVS vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1 
        MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17 
        MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-13/50.671: 
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 na základe zákona, 
Rozhlasu a televízii Slovenska vo veci možného porušenia § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že v mesiaci január 2013 mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby bolo vo vysielaní 
televíznej programovej služby Jednotka 20 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných 
hlasovým komentovaním pre nevidiacich a vo veci možného porušenia § 18b ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v mesiaci január 2013 mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti 
zreteľne označiť vo vysielaní televíznej programovej služby programy sprevádzané hlasovým 
komentovaním pre nevidiacich.  
 
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. 13-13/770: 
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: 16. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 13-13/50.671-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní správy č. 713/24/TV-2013 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., číslo licencie TD/17 nebolo v mesiaci január 2013  
zistené porušenie § 18a písm. b) a § 18b ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/771: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 12. 7. 2013                           Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-13/50.671-2: 

      Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programov sprevádzaných hlasovým 
komentovaním pre nevidiacich odvysielaných v rámci televíznej programovej služby JOJ v období od 
1. 2. 2013 do 28. 2. 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. 13-13/772: 
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: 16. 7. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 51/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2013 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
         MAC TV s.r.o. 
         MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 13-13/51.672: 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. 
štvrťrok 2013. 
 
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. 
 
K bodu 52/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1928/25/TV-2013 
(monitorované dni: 23. 3., 5. 4., 12. 4., 14. 4., 16. 4., 20. 4., 27. 4., 29. 4., 2. 5., 4. 5. 2013) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-13/52.673: 

       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. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania 
- programu Noviny zo dňa 16. 3. 2013 o cca 19:30 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
- programu Panelák zo dňa 5. 4. 2013 o cca 20:30 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
- programu Noviny zo dňa 8. 4. 2013 o cca 19:30 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
- programu Noviny zo dňa 10. 4. 2013 o cca 19:30 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
- programu Súdna sieň zo dňa 12. 4. 2013 o cca 18:00 hod odvysielaného na programovej službe 

JOJ, 
- programu Titanic (dve časti) zo dňa 14. 4. 2013 o cca 16:00 hod odvysielaného na programovej 

službe JOJ PLUS, 
- programu KRIMI zo dňa 16. 4. 2013 o cca 19:00 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
- programu Geissenovci – Ťažký život milionárov zo dňa 20. 4. 2013 o cca 09:53 hod odvysielaného 

na programovej službe JOJ, 
- programu Ty schudni a ty priber! zo dňa 27. 4. 2013 o cca 11:00 hod odvysielaného na 

programovej službe JOJ, 
- programu Bučkovci 2 – Slnko, seno, dedina zo dňa 29. 4. 2013 o cca 21:30 hod odvysielaného na 

programovej službe JOJ, 
- programu X-men 2 zo dňa 4. 5. 2013 o cca 08:15 hod odvysielaného na programovej službe JOJ, 
súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ 
- zo dňa 23. 3. 2013 v čase od 19:55 hod do 23:05 hod, 
- zo dňa 2. 5. 2013 v čase od 08:55 hod do 14:05 hod, 
súvislý záznam vysielania programovej službe JOJ PLUS 
- zo dňa 16. 4. 2013 v čase od 16:15 hod do 16:30 hod, 
- zo dňa 29. 4. 2013 v čase od 15:35 hod do 15:50 hod. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/773: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 16. 7. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 53/ 
SK č.: 154-PLO/O-1613/2013 zo dňa 26. 3. 2013 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Ing. Michal Chabada -Virtual studio/www.mojandroid.sk 
 
Uznesenie č. 13-13/53.674: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ ah/ 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.  a § 28 ods.1  zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla, že fyzickej osobe 
podnikateľovi - Ing. Michal Chabada Virtual studio odpúšťa zmeškanie lehoty vo veci splnenia 
oznamovacej povinnosti podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. týkajúcej sa prevádzkovania 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na www.mojandroid.sk. 
 
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. 13-13/774: 
Kancelária Rady vypracuje rozhodnutie o odpustení zmeškania lehoty.  
T: 16. 7. 2013                               Z: PLO 
 
Uznesenie č. 13-13/53.674-1: 
Rada prijíma oznámenie fyzickej osoby podnikateľa - Ing. Michal Chabada Virtual studio týkajúce sa 
služby poskytovanej na www.mojandroid.sk v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. nakoľko 
uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba vzhľadom na svoju povahu 
a podmienky, za ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/775: 
Kancelária Rady upovedomí fyzickú osobu podnikateľa - Ing. Michal Chabada Virtual studio 
o vybavení jeho oznámenia. 
T: 12. 7. 2013                                                                                                                                 Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-13/53.674-2: 
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. 154-PLO/O-
1613/2013 podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/776: 
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: 16. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/777: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 54/ 
SK č.: 149-PLO/O-1608/2013 zo dňa 26. 3. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 92/7-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy TA3, Hlavné správy TA3/Dva roky bez elektriny, Problémy 
s elektrinou/ 15. 12. 2012, 29. 12. 2012 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                 číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 13-13/54.675: 
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. 
149-PLO/O-1608/2013 C.E.N. s.r.o. 
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porušil 
 

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

tým, 
 

že v rámci programovej služby TA3 dňa 15. 12. 2012 o cca 13:00 hod odvysielal program Správy TA3, 
v rámci ktorého odvysielal príspevok Dva roky bez elektriny, v ktorom boli prezentované jednostranné 
a neúplné informácie o prípade rodiny Kollárikovej, pričom stanovisko dotknutej strany nebolo 
v príspevku sprostredkované, čím nebola zabezpečená 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 ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/778: 
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: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/779: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 12. 7. 2013                               Z: PgO 
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Uznesenie č. 13-13/54.676: 
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. 149-PLO/O-
1608/2013 vedené voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s programom Hlavné správy TA3 odvysielaného dňa 29. 12. 2012 
o cca 18:30 hod, v rámci ktorého odvysielal príspevok Problémy s elektrinou 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. 13-13/780: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 16. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/781: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 12. 7. 2013                               Z: PgO 
 
K bodu 55/ 
SK č.: 153-PLO/O-1612/2013 zo dňa 26. 3. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 516/45-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Hlavné správy TA3/Poslanecký prieskum nebude/29. 1. 2013 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                 číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 13-13/55.677: 
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. 
153-PLO/O-1612/2013 C.E.N. s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
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že v rámci programovej služby TA3 dňa 29. 1. 2013 o cca 18:30 hod odvysielal program Hlavné 
správy, v rámci ktorého odvysielal príspevok Poslanecký prieskum nebude, v ktorom boli 
prezentované jednostranné, neúplné a nezrozumiteľné informácie ohľadne vyjadrenia Daniela Lipšica 
na adresu riaditeľa žilinskej nemocnice, pričom stanovisko dotknutej strany nebolo v príspevku 
sprostredkované, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť predmetného programu, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/782: 
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: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/783: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 12. 7. 2013                               Z: PgO 
 
K bodu 56/ 
SK č.: 171-PLO/O-1872/2013 zo dňa  9. 4. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 168/16-2013, 232/17-2013, 232/18-2013, 232/19-2013, 296/26-2013, 296/27-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Nemocničná kauza pokračuje/11. 12. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     čísla licencií: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 13-13/56.678: 
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. 171-
PLO/O-1872/2013 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 11.12.2012 o cca 19:00 hod odvysielal 
v rámci programu Televízne Noviny príspevok Nemocničná kauza pokračuje, v ktorom neoddelil 
hodnotiaci komentár „V rovnakom čase spolu bačovali v dvoch nemocniciach - v súkromnej a 
štátnej.“ od informácií spravodajského charakteru a zároveň neposkytol priestor na vyjadrenie a ani 
nesprostredkoval argumenty dotknutej strany príspevku – riaditeľa Žilinskej nemocnice Š. Voláka, 
čím nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-4-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

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

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

Výsledok hlasovania: 5-4-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/784: 
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: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
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Úloha č. 13-13/785: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 12. 7. 2013                               Z: PgO 
 
K bodu 57/ 
SK č.: 197-PLO/O-2115/2013 zo dňa  23. 4. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 431/38-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy RTVS/Bakiho Sadikiho vydajú na Slovensko/21. 12. 2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/1  
 
Uznesenie č. 13-13/57.679: 
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. 197-PLO/O-2115/2013 podľa § 
30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/786: 
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: 16. 7. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/787: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 58/ 
SK č.: 165-PLO/O-1866/2013 zo dňa 9. 4. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 1038/112-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Prípad na vidieku/3. 3. 2013 
ÚK: Rozhas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona   číslo licencie: TD/2 
 
Uznesenie č. 13-13/58.680: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 165-
PLO/O-1866/2013 RTVS - vysielateľ na základe zákona  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že na programovej službe Dvojka dňa 3.3.2013 o cca 16:48 hod. odvysielal program Prípad na 
vidieku, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov, a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „sexuálne scény, ktoré sú súčasťou dejovej línie “ 
podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 15 rokov, 
v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 7 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 3 000,- €, slovom tritisíc 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. 
 
 
 
 



 67 

Úloha č. 13-13/788: 
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: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/789: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 59/ 
SK č.: 172-PLO/O-1873/2013 zo dňa 9. 4. 2013 
Doplnenie: Správa č. 689/8/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/program/programová služba: 4. 2. 2013/Experti/JOJ, 6. 2. 2013/Kuriér/JOJ, 
10. 2. 2013/Dr. Dolittle/JOJ, 10. 2. 2013 od 19:50 hod do 23:10 hod/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 čísla licencií: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-13/59.681: 
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. 
172-PLO/O-1873/2013 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 Experti zo dňa 4. 2. 2013 
o cca 23:15 hod, Kuriér zo dňa 6. 2. 2013 o cca 20:30 hod, Dr. Dolittle zo dňa 10. 2. 2013 o cca 8:35 
hod odvysielaných na programovej službe JOJ a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ zo 
dňa 10. 2. 2013 v čase od 19:50 hod do 23:10 hod, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
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 3 000,- €, slovom tritisíc 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. 13-13/790: 
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: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 60/ 
SK č.: 196-PLO/O-2114/2013 zo dňa 23. 4. 2013 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 727/58-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Bučkovci – Slnko, seno, dedina/14. 1. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-13/60.682: 
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. 196-
PLO/O-2114/2013 MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm.  a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že na programovej službe JOJ odvysielal dňa 14. 1. 2013 o cca 21:32 hod program Bučkovci – Slnko, 
seno, dedina, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do práva na súkromie 
účinkujúcich v programe označených ako Jánovi rodičia, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4 000,- €, slovom štyritisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **13, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/791: 
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: 2. 8. 2013                     Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/792: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 61/ 
SK č.: 193-PLO/O-2111/2013 zo dňa 23. 4. 2013 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 858/71-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná upútavka/deň: 22  výstrelov/17. 2. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-13/61.683: 
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. 193-PLO/O-
2111/2013 vedené voči MAC TV s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
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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. 13-13/793: 
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: 16. 7. 2013                     Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/794: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 12. 7. 2013                               Z: PgO 
 
K bodu 62/ 
SK č.: 91-PLO/O-807/2013 zo dňa 12. 2. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 5931/413-2012) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Stroskotanec/25. 11. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.         čísla licencií: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-13/62.685: 
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. 91-
PLO/O-807/2013 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že v rámci programu Stroskotanec odvysielaného na programovej službe TV MARKÍZA dňa 
25. 1. 2013 o cca 14:17 hod odvysielal o cca 15:12 hod reklamný blok, ktorého priemerná hladina 
intenzity zvuku bola o 17,40949202 dB vyššia ako priemerná hladina intenzity zvuku päťminútového 
úseku programu, ktorý vysielaniu tohto reklamného bloku predchádzal, čím došlo o cca 15:12 hod 
k odvysielaniu reklamného bloku spôsobom, že zvuková intenzita vysielanej reklamy bola vyššia ako 
zvuková intenzita programu vysielaného v čase predchádzajúcom jej odvysielaniu, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 



 71 

Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  neprítomný 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 500,- €, tritisícpäťsto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/795: 
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: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/796: 
Kancelária Rady oznám sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 63/ 
SK č.: 170-PLO/O-1871/2013 zo dňa 9. 4. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 473/42-2013, 473/43-2013, 872/73-2013) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň: Geronimo/27. 1. 2013, Pasca v džungli/ 27. 1. 2013, Nevyslovená pravda/ 
7. 2. 2013, od 16:00 hod do 17:00 hod/27. 1. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.           čísla licencií: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-13/63.686: 
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. 
170-PLO/O-1871/2013 MAC TV s.r.o. 
 

I. 
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p o r u š i l  

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

tým, že 

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

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

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

 
Hlasovanie: 

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

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

II. 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ PLUS dňa 27. 1. 2013 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 
hod odvysielal 
– telenákupné šoty v čase od cca 15:57:08 hod do cca 16:07:08 hod, ktoré po 16:00:00 hod trvali 7 

minút a 8 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 16:07:16 hod do cca 16:10:00 hod v trvaní 2 minúty a 44 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 16:29:51 hod do cca 16:34:25 hod v trvaní 4 minúty a 34 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 16:52:24 hod do cca 16:56:33 hod v trvaní 4 minúty a 9 sekúnd 
v celkovom časovom rozsahu 18 minút a 35 sekúnd, teda o 6 minút a 35 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. 
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za čo mu ukladá 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/797: 
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: 2. 8. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-13/798: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 7. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 64/ 
SK č.: 254-PLO/D-3086/2013 zo dňa 19. 6. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio WOW s.r.o.       číslo licencie: R/113 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 65/ 
SK č.: 244-PLO/D-2831/2013 zo dňa 4. 6. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.       číslo licencie: R/87 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 66/ 
SK č.: 74-PLO/D-538/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice    číslo registrácie: TKR/213 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 67/ 
SK č.: 240-PLO/D-2720/2013 zo dňa 29. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Towerhome, a.s.        číslo registrácie: TKR/336 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 68/ 
SK č.: 253-PLO/D-2937/2013 zo dňa 11. 6. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: B&H Media Group s.r.o.       číslo registrácie: TKR/326 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 69/ 
SK č.: 108-PLO/D-535/2013 zo dňa 4. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: PEREMEDIA, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/331 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 70/ 
SK č.: 86-PLO/D-678/2013 zo dňa 8. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: VARES, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/107 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 71/ 
SK č.: 246-PLO/D-2868/2013 zo dňa 5. 6. 2013 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie   
ÚK: ČESKOSLOVENSKÁ MUZIKA, spol. s r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 72/ 
SK č.: 199-PLO/D-2066/2013 zo dňa 25. 4. 2013 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie   
ÚK: TES - SLOVAKIA, s.r.o.     číslo licencie: T/183 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 73/ 
SK č.: 237-PLO/D-2645/2013 zo dňa 27. 5. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: NITRANET, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 74/ 
SK č.: 252-PLO/D-3034/2013 zo dňa  17. 6. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom  obchodného podielu držiteľa 
licencie č. R/106 
ÚK:  SPINOZA, s.r.o.      číslo licencie: R/106  
 Martin Černý  
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 ATELIERY s.r.o. 
 SUN IMPORT, s.r.o.    
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 75/ 
Výberové konanie - pokračovanie 
SK: 178-PLO/O-R18/2012, 179-PLO/O-R19/2012, 180-PLO/O-R20/2012, 181-PLO/O-R21/2012, 
182-PLO/O-R22/2012, 183-PLO/O-R23/2012, 184-PLO/O-R24/2012, 185-PLO/O-R25/2012, 186-
PLO/O-R26/2012, 187-PLO/O-R27/2012, 188-PLO/O-R28/2012, 189-PLO/O-R29/2012, 190-PLO/O-
R30/2012, 191-PLO/O-R31/2012, 192-PLO/O-R32/2012, 193-PLO/O-R33/2012, 194-PLO/O-
R34/2012, 195-PLO/O-R35/2012, 196-PLO/O-R36/2012, 197-PLO/O-R37/2012, 198-PLO/O-
R38/2012, 199-PLO/O-R39/2012, 200-PLO/O-R40/2012, 201-PLO/O-R41/2012, 202-PLO/O-
R42/2012, 203-PLO/O-R43/2012, 204-PLO/O-R44/2012, 205-PLO/O-R45/2012 
vo veci pridelenia frekvencií: 106,6 MHz Banská Bystrica, 105,1 MHz Banská Štiavnica, 95,6 MHz 
Bardejov, 101,8 MHz Bratislava, 91,1 MHz Brezno, 99,6 MHz Čadca,  107,0 Dobšiná,  87,9 MHz 
Dolný Kubín,  95,7 MHz Košice mesto,  96,0 MHz Lučenec,  88,1 MHz Marovka,  104,9 MHz 
Martin,  90,0 MHz Medzilaborce,  99,0 MHz Michalovce,  90,7 MHz Námestovo,  96,1 MHz Nitra,  
104,8 MHz Poprad, 105,8 MHz Prešov, 92,9 MHz Prievidza – Silo, 106,7 MHz Rimavská Sobota, 
101,4 MHz Rožňava, 91,1 MHz Ružomberok, 92,8 MHz Ružomberok,  88,5 MHz Snina, 92,4 MHz 
Stropkov, 105,5 MHz Trenčín, 92,0 MHz Žiar nad Hronom, 92,7 MHz Žilina – Zástranie 
ÚK: Radio Play  s.r.o.  
        Rádio VIVA, a..s. 
        CORPORATE LEGAL, s.r.o. 
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o.  
 
Žiadosť o odňatie licencie spoločnosti Rádio VIVA, a.s. 
SK č.: 247-PLO/D-2877/2013 zo dňa 6. 6. 2013  
vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70  
ÚK: Rádio VIVA, a.s.           číslo licencie: R/70 
       Rádio LUMEN, spol. s r.o.                                                      číslo licencie: R/75  
  
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 76/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.tipos.sk 
Prevádzkovateľ: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.  
Stanovisko č. 2686/06/AMS-2013 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
77/ Rôzne 
 
1/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
Predkladá: ÚRK 
 
Uznesenie č. 13-13/77.701:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady 
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené s uskutočnenými 
výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií  na rozhlasové terestriálne vysielanie 
v mesiaci máj  a jún 2013. 
 
 



 76 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-13/813: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 9. 8. 2013                   Z: ÚRK 
 
 
2/ Správne konanie: 146-PLO/D-1566/2013 zo dňa 27.03.2013 
Predmet: Oznámenie  o zmene  licencie č. T/150 
Účastník konania: Panonia Media Production, s.r.o. 
Správny orgán: Rada pre vysielanie a retransmisiu 
Predkladá: PLO  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
  
 
V Bratislave dňa 2. 7. 2013                                                                     

 
 
 
 

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


