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Zápisnica č. 14/2013
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 27. 8. 2013

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.

Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 163-PLO/O-1864/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Obecné siete, s.r.o.

3/ SK č.: 162-PLO/O-1863/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Radio ON s.r.o.  číslo licencie: R/99

4/ SK č.: 293-PLO/D-3968/2013 zo dňa 15. 8. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Slovak Sport, s.r.o.

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3089/259-2013
(na vysielanie programu Odhalenie zo dňa 2. 6. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2900/240-2013
(na vysielanie programu Milionár z chatrče zo dňa 4.6.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2799/233-2013
(na vysielanie programu Akty X - Tooms zo dňa 24.5.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2798/228-2013
(na vysielanie programu Akty X - Squeeze zo dňa 25. 4. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2800/229-2013
(na vysielanie programu Akty X zo dňa 3. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2803/230-2013
(na vysielanie programu Akty X zo dňa 9. 5. 2013)
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Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16
11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2802/231-2013
(na vysielanie programu Akty X zo dňa 22. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/219, TD/16

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2801/232-2013
(na vysielanie programu Akty X zo dňa 23. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2804/234-2013
(na vysielanie programu Akty X – The Host zo dňa 31. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2828/235-2013
(na vysielanie programu Mama ožeň ma! zo dňa 3.6.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2930/242-2013
(na vysielanie upútavky Kriminálka Vegas v programe Gulliverove cesty zo dňa 8. 6. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2962/247-2013
(na vysielanie programu Odložený prípad zo dňa 11.6.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2896/238-2013
(na vysielanie programu Sultán zo dňa 4. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/7

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2919/245-2013
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 5. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2897/239-2013
(na vysielanie programu Modré z neba zo dňa 5. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3270/264-2013
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21. 1. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2932/244-2013
(na vysielanie upútavky na program Thor zo dňa 9. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17
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22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2861/236-2013
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2941/246-2013
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2859/237-2013 a 3245/263-2013
(na vysielanie programu Mlčanie zo dňa 20. 5. 2013)
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2929/241-2013
(na vysielanie programovej služby MUSIQ1 zo dňa 8. 6. 2013)
Vysielateľ: Telemone, s.r.o. číslo licencie: T/216

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3406/268-2013
(na vysielanie programu Najkrajší čas zo dňa 30. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/7

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2809/227-2013
(na vysielanie zo dňa 30. 6. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2931/243-2013
(na vysielanie programu Van Helsing zo dňa 9. 6. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

29/ Kontrolný monitoring
Správa č. 2633/23/TV-2013
(monitorované dni: 20. a 27.5.2013)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce n/Bebr. číslo licencie: T/227

30/ Kontrolný monitoring
Správa č.3292/30/TV-2013
(monitorované dni: 26.6.2013)
Vysielateľ: KROM-SAT, s.r.o., Krompachy číslo licencie:T/206

31/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3509/34/TV-2013
(monitorované dni: 20. a 25.6.2013 )
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. číslo licencie: T/133 a TD/112

32/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3066/35/Ro-2013
(monitorované dni: 18. 6. 2013)
Vysielateľ: INTERSONIC, spol. s r.o. číslo licencie: R/104
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33/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3178/28/TV-2013
(monitorované dni: 20. 6. 2013 )
Vysielateľ: rEhit s.r.o. číslo licencie:  T/172

34/ Kontrolný monitoring
Správa č.3290/36/TV-2013
(monitorované dni: 26.6.2013)
Vysielateľ: HRONKA PRODUCTION s.r.o., Banská Bystrica číslo licencie:TD/11

35/ Kontrolný monitoring
Správa č.1655/20/TV-2013
(monitorované dni: 2.4., 5.4.2013)
Vysielateľ: BYTY Čadca, s.r.o. číslo licencie:T/161

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3286/29/TV-2013
(monitorované dni: 24. a 28.6.2013 )
Vysielateľ: REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava číslo licencie:  TD/51

37/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2013
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska

        MAC TV s.r.o.
        MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

38/ SK č.: 166-PLO/O-1867/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 178/15-2013, 426/33-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program/deň: Večer pod lampou/ 10. 1. 2013
ÚK: RTVS,  vysielateľ na základe zákona

39/ SK č.: 233-PLO/O-2656/2013 zo dňa  21. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 891/101-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Ostali vraj bez pomoci/17.2.2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. čísla licencií: T/41, TD/17

40/ SK č.: 198-PLO/O-2116/2013 zo dňa 23. 4. 2013
Doplnenie: Správa č. 897/12/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: 14.1. 2013/Bučkovci-SLNKO, SENO,
DEDINA/JOJ, 17. 2. 2013/Ambiciózna blondínka/JOJ, 18. 2. 2013/Experti/JOJ, 19. 2. 2013/Tučné
babenky/JOJ, 20.2.2013/Da Vinci/JOJ PLUS a súvislý záznam 29.1.2013 až 1.2.2013, 3.2.2013 až
8.2.2013, 10.2.2013 až 15.2.2013/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.         čísla licencií: T/39, TD/15, T/219, TD/16

41/ SK č.: 229-PLO/O-2652/2013 zo dňa 21. 5. 2013
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 872/85-2013, 1586/150-2013, 1586/151-2013, 1586/158-2013, 1031/109-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
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Monitorovaný program/upútavky/deň: Radovánky vo Vegas, Smrteľný vírus, Moderná rodina,
Kráľová priazeň, Dobrodružstvo v oblakoch, Deň a noc, Záhadná neznáma, Takmer dokonalý zločin,
12 Podmienok dedičstva, Walking Dead/10.2.2013, 17.2.2013, 27.2.2013, 23.3.2013
ÚK: MAC TV s.r.o. čísla licencií: TD/16, T/219

42/ SK č.:
· 288-PLO/O-3290/2012 zo dňa 12.6. 2012

Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1733/156-2012)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/21.3.2012

· 286-PLO/O-3288/2012 zo dňa 12.6.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1733/154-2012, 1756/148-2012)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/19.3.2012, 20.3.2012

· 284-PLO/O-3286/2012 zo dňa 12.6.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1733/152-2012, 1756/148-2012, 1643/132-2012)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/15.3.2012, 16.3.2012

· 287-PLO/O-3289/2012 zo dňa 12.6.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1733/155-2012, 1756/148-2012)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/20.3.2012, 21.3.2012
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

43/ SK č.: 168-PLO/O-1869/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 716/57-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Wanted /10. 2. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o. čísla licencií: T/39, TD/15

44/ SK č.: 150-PLO/O-1609/2013 zo dňa 26. 3. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 63/1-2013; 64/2-2013; 66/4-2013)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Vy nám taky, šéfe!/30.12. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. čísla licencií: T/41, TD/17

45/ SK č.: 211-PLO/O-2368/2013 zo dňa 7. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 872/98-2013, 872/75-2013, 872/76-2013, 872/80-2013, 872/82-2013, 872/88-2013,
872/90-2013, 872/91-2013)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Mestečko Black River/31. 1. 2013/JOJ PLUS,
Pokrvní bratia/ 3. 2. 2013/JOJ PLUS, Kid Blue/3. 2. 2013/JOJ PLUS, Šerif Ned Blessing/5.2.2013/JOJ
PLUS, Prorok zla/6.2.2013/JOJ PLUS, Neodhalené klamstvo/12.2.2013/JOJ PLUS, Moja najväčšia
životná výhra/13.2.2013/JOJ PLUS, Čierna diera/13.2.2013/JOJ PLUS,  reklamné a telenákupné
šoty/31. 1. 2013 v čase od 11:00:00 hod do 11:59:59 hod
ÚK: MAC TV s.r.o. čísla licencií: T/219, TD/16

46/ SK č.: 234-PLO/O-2657/2013 zo dňa 21. 5. 2013
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Doplnenie: Správa č. 989/15/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností
podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: reklamné a telenákupné šoty/20. 2. 2013/SKV1
ÚK: Marián Matús čísla licencie: T/30

NEVEREJNÉ

47/ SK č.: 286-PLO/D-3688/2013 zo dňa 23. 7. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: SPINOZA,  s.r.o. číslo licencie: R/106

48/ SK č.: 280-PLO/D-3644/2013 zo dňa 19. 7. 2013
vo veci žiadosti o odňatie  licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Turist servis, s.r.o. číslo licencie: R/96

49/ SK č.: 287-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8. 7. 2013
SK č.: 224-PLO/D-2542/2013 zo dňa 21. 5. 2013
vo veci oznámenia o zmene údajov v  registrácii retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo registrácie: TKR/255

50/ SK č.: 285-PLO/D-3691/2013 zo dňa 23. 7. 2013
vo veci žiadosti o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. číslo registrácie: TKR/299

51/ SK č.: 283-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8. 7. 2013
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností
ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo licencie: T/210

52/ SK č.: 284-PLO/D-3507/2013 zo dňa 11. 7. 2013
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. číslo licencie: T/179

53/ SK č.: 294-PLO/D-3979/2013 zo dňa  15. 8. 2013
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom  obchodného podielu držiteľa
licencie č. T/188
ÚK:  CE MEDIA s.r.o. číslo licencie: T/188

Robert Greguš
Ing. Slavomír Eliaš

54/ Rôzne

*************************

K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 814 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú
splnené.

Uznesenie č. 13-14/1.703: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh.

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

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

K bodu 2/
SK č.: 163-PLO/O-1864/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Obecné siete, s.r.o.

Uznesenie č. 13-14/2.704:
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. 163-PLO/O-1864/2013 vedené
voči spoločnosti Obecné siete, s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní v znení neskorších predpisov

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

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

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

Úloha č. 13-14/815:
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: 10. 9. 2013           Z: PLO

Uznesenie č. 13-14/2.705:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti NITRANET, s.r.o.,
Nitra vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným
poskytovaním retransmisie programových služieb FOOOR, TV Nitrička, DAJTO, ČT 24 a MUSIQ1
bez súhlasov ich pôvodných vysielateľov.

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

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

Úloha č. 13-14/816:
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: 10. 9. 2013           Z: PLO

K bodu 3/
SK č.: 162-PLO/O-1863/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Radio ON s.r.o. číslo licencie: R/99

Uznesenie č. 13-14/3.706:
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 účastníkovi správneho konania č. 162-
PLO/O-1863/2013 vysielateľovi Radio ON s.r.o., Bratislava,

vzhľadom na to, že dňa 30. 1. 2013 a 18. 6. 2013 nevyužíval frekvenciu 97,2 MHz Bratislava –
Devínska Nová Ves na účely, na ktoré mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu
správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.,

u k l a d á

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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/817:
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: 27. 9. 2013           Z: PLO
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Úloha č. 13-14/818:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013           Z: PLO

K bodu 4/
SK č.: 293-PLO/D-3968/2013 zo dňa 15. 8. 2013
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Slovak Sport, s.r.o.

Uznesenie č. 13-14/4.707:
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. 293-PLO/D-3968/2013 zo dňa
15.08.2013, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť
o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade
účastníkom konania:

Slovak Sport, s.r.o.
Piaristická 2
949 01 Nitra
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto

ro zho d nut i e :

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

ud eľuj e

spoločnosti Slovak Sport, s.r.o.

l i c e nc i u  č .  T D / 1 2 6

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok:

I.

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

2. Názov programovej služby: Slovak Sport. TV 3
      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.3968/2013 zo dňa 15.8.2013 a č. 3996/2013 zo dňa
19.08.2013)
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie - max. 37,5%
Programy – max. 62,5% (z toho preberaný program - 0%)
b) Programy (%):
1. Spravodajstvo - 0%
2. Publicistika:
2.1 polit. publicistika - 0%
2.2 ostatná publicistika - 10%
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3. Dokumentárne programy - 0%
4. Dramatické programy - 0%
5. Zábavné programy - 0%
6. Hudobné programy: - 0%
7. Vzdelávacie programy - 0%
8. Náboženské programy - 0%
9. Detské programy - 0%
10. Šport - 90%

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený
programom vo verejnom záujme: 15 %

7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, Blueray disk, HDD

8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym
dielam:  0%

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0%

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ,
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80 %
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)

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

II.

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 18085/N, oddiel:
Sro, zo dňa 12.08.2013
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 18085/N, oddiel: Sro, zo
dňa 12.08.2013

III.

Doložka doplnkových obsahových služieb:

EPG – elektronický programový sprievodca

Doložky iného verejného prenosu:
a) KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu
b) MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu
c) IPTV

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

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

Úloha č. 13-14/819:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 293-PLO/D-3968/2013  a zašle ho
účastníkovi konania, spoločnosti   Slovak Sport, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 27. 9. 2013           Z: PLO

K bodu 5/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3089/259-2013
(na vysielanie programu Odhalenie zo dňa 2. 6. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

Uznesenie č. 13-14/5.708:
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. 3089/259-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti
ustanovenej v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

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

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

Úloha č. 13-14/820:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                        Z: PgO

K bodu 6/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2900/240-2013
(na vysielanie programu Milionár z chatrče zo dňa 4.6.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 13-14/6.709:
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. 2900/240-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej
v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
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Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Danielová za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/821:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                  Z: PgO

Uznesenie č. 13-14/6.710:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo
veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že

– program Odhalenie odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 2. 6. 2013 o cca 20:29
hod v trvaní cca 148 minút a 12 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením
reklamy päťkrát,

– časový úsek od cca 21:51:32 hod do cca 22:21:31 hod programu Milionár z chatrče
odvysielaného na programovej službe JOJ dňa 4. 6. 2013 o cca 21:51 hod, ktorý zodpovedá
prvému 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil
zaradením reklamy, a to o cca 21:52:24 hod a o cca 22:18:41 hod.

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

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

Úloha č. 13-14/822:
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: 10. 9. 2013                        Z: PLO

Úloha č. 13-14/823:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 7/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2799/233-2013
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(na vysielanie programu Akty X - Tooms zo dňa 24.5.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

Uznesenie č. 13-14/7.711:
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. 2799/233-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o., 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 zdržal sa
Haťapka neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 13-14/824:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                        Z: PgO

Uznesenie č. 13-14/7.712:
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.,
Bratislava vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na
programovej službe JOJ PLUS odvysielal:

1. - dňa 3. 5. 2013 o cca 13:18:25 hod upútavku program Ozajstné zviera, ktorá bola
klasifikovaná ako nevhodná pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov,
- dňa 24. 5. 2013 o cca 12:15:23 hod upútavku na program Teror vo vlaku, ktorá bola
klasifikovaná ako nevhodná pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov,
čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 2 Jednotného systému označovania
v znení účinnom od 1. 4. 2013;

2. dňa 2. 6. 2013 o cca 20:47:37 hod a o cca 21:42:03 hod upútavku program Črepiny*, ktorá
bola klasifikovaná ako nevhodná a neprístupná pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov,
čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania
v znení účinnom od 1. 4. 2013;

3. - dňa 3. 5. 2013 o cca 13:18:43 hod,
- dňa 24. 5. 2013 o cca 12:15:38 hod,
- dňa 2. 6. 2013 o cca 20:47:45 hod, o cca 21:42:10 hod, o cca 22:19:22 hod,
informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámenia o vlastnom programe vo

forme textových informácií, pričom k nevhodným a neprístupným programom pre maloletých
neuviedol príslušný grafický symbol jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť
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k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného systému označovania v znení účinnom od
1. 4. 2013.

4. dňa 2. 6. 2013 o cca 20:22:51 hod upútavku na program Odhalenie, ktorú neoznačil totožným
grafickým symbolom ako samotný program, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 6
ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania v znení účinnom od 1. 4. 2013.

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

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

Úloha č. 13-14/825:
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: 10. 9. 2013           Z: PLO

K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2798/228-2013
(na vysielanie programu Akty X - Squeeze zo dňa 25. 4. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

Uznesenie č. 13-14/8.713:
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. 2798/228-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o., 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 zdržal sa
Haťapka neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 13-14/826:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                        Z: PgO

K bodu 9/



15

Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2800/229-2013
(na vysielanie programu Akty X zo dňa 3. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

Uznesenie č. 13-14/9.714:
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. 2800/229-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o., 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 proti
Haťapka neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 13-14/827:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                        Z: PgO

K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2803/230-2013
(na vysielanie programu Akty X zo dňa 9. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16.

Uznesenie č. 13-14/10.715:
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. 2803/230-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o., 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 zdržal sa
Haťapka neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 13-14/828:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                  Z: PgO

K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2802/231-2013
(na vysielanie programu Akty X zo dňa 22. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/219, TD/16

Uznesenie č. 13-14/11.716:
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. 2802/231-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o., 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 zdržal sa
Haťapka neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 13-14/829:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                        Z: PgO

K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2801/232-2013
(na vysielanie programu Akty X zo dňa 23. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

Uznesenie č. 13-14/12.717:
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. 2801/232-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o., 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
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Danielová za
Dinka proti
Haťapka neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 13-14/830:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                        Z: PgO

K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2804/234-2013
(na vysielanie programu Akty X – The Host zo dňa 31. 5. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219, TD/16

Uznesenie č. 13-14/13.718:
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. 2804/234-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o., 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 zdržal sa
Haťapka neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 13-14/831:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                        Z: PgO

K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2828/235-2013
(na vysielanie programu Mama ožeň ma! zo dňa 3.6.2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 13-14/14.719:
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. 2828/235-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
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Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Danielová za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/832:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2930/242-2013
(na vysielanie upútavky Kriminálka Vegas v programe Gulliverove cesty zo dňa 8. 6. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 13-14/15.720:
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. 2930/242-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o., 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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/833:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2962/247-2013
(na vysielanie programu Odložený prípad zo dňa 11.6.2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

Uznesenie č. 13-14/16.721:
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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. 2962/247-2013 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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/834:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2896/238-2013
(na vysielanie programu Sultán zo dňa 4. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/7

Uznesenie č. 13-14/17.722:
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. 2896/238-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA 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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/835:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                  Z: PgO

K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
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Sťažnosť č. 2919/245-2013
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 5. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

Uznesenie č. 13-14/18.723:
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. 2919/245-2013, smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA,
spol. 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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/836:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2897/239-2013
(na vysielanie programu Modré z neba zo dňa 5. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

Uznesenie č. 13-14/19.724:
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. 2897/239-2013, smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA,
spol. 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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/837:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
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T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 20/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3270/264-2013
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21. 1. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 13-14/20.725:
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. 3270/264-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska –
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.
z. za nepreskúmateľnú

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

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

Úloha č. 13-14/838:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                        Z: PgO

K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2932/244-2013
(na vysielanie upútavky na program Thor zo dňa 9. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

Uznesenie č. 13-14/21.726:
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. 2932/244-2013 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 neprítomný
Holan neprítomný



22

Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/839:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                  Z: PgO

K bodu 22/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2861/236-2013
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

Uznesenie č. 13-14/22.727:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
v súvislosti s tým, že na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 3. 6. 2013 o cca 19:00
hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevky Dunaj si zopakuje 2002 a Dunaj si
zopakuje 2002 – pokračovanie, v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.

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

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

Úloha č. 13-14/840:
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: 10. 9. 2013           Z: PLO

Úloha č. 13-14/841:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 23/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2941/246-2013
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/17

Uznesenie č. 13-14/23.728:
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. 2941/246-2013 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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/842:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                        Z: PgO

K bodu 24/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2859/237-2013 a 3245/263-2013
(na vysielanie programu Mlčanie zo dňa 20. 5. 2013)
Vysielateľ: Rádio VIVA a.s. číslo licencie: R/70

Uznesenie č. 13-14/24.729:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 2859/237-2013, 3245/263-
2013, smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio VIVA vysielateľa Rádio
VIVA, a.s. a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené.

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

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 13-14/843:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

Uznesenie č. 13-14/24.730:
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 Rádio VIVA, a.s., 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 programovej služby Rádio VIVA zo dňa 20. 5. 2013
v čase od 11:35 hod do 11:50 a v čase od 18:35 hod do 18:50.

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

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

Úloha č. 13-14/844:
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: 10. 9. 2013                       Z: PLO

K bodu 25/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2929/241-2013
(na vysielanie programovej služby MUSIQ1 zo dňa 8. 6. 2013)
Vysielateľ: Telemone, s.r.o. číslo licencie: T/216

Uznesenie č. 13-14/25.731:
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. 2929/241-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby MUSIQ 1 vysielateľa Telemone, s.r.o., spol. s r.o.
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.

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

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

Úloha č. 13-14/845:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 26/
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Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3406/268-2013
(na vysielanie programu Najkrajší čas zo dňa 30. 6. 2013)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: TD/7

Uznesenie č. 13-14/26.732:
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. 3406/268-2013, smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV DOMA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.
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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/846:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 27/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2809/227-2013
(na vysielanie zo dňa 30. 6. 2013)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 13-14/27.733:
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. 2809/227-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska –
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.
z. za nepreskúmateľnú

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 13-14/847:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                        Z: PgO

K bodu 28/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2931/243-2013
(na vysielanie programu Van Helsing zo dňa 9. 6. 2013)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 13-14/28.734:
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. 2931/243-2013 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o., 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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/848:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 29/
Kontrolný monitoring
Správa č. 2633/23/TV-2013
(monitorované dni: 20. a 27.5.2013)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce n/Bebr. číslo licencie: T/227

Uznesenie č. 13-14/29.735:
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. 2633/23/TV-2013 o
kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom
vysielaní z dní 20. 5. 2013 a 27. 5. 2013 vysielateľa Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce
nad Bebravou s licenciou č. T/227 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Danielová za
Dinka za



27

Haťapka neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/849:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 6. 9. 2013                        Z: PgO

K bodu 30/
Kontrolný monitoring
Správa č.3292/30/TV-2013
(monitorované dni: 26.6.2013)
Vysielateľ: KROM-SAT, s.r.o., Krompachy číslo licencie:T/206

Uznesenie č. 13-14/30.736:
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. 3292/30/TV-2013 o
kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom
vysielaní zo dňa 26. 6. 2013 vysielateľa KROM-SAT s.r.o., Krompachy s licenciou č. T/206 nebolo
zistené porušenie právnych predpisov.

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

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

Úloha č. 13-14/850:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 6. 9. 2013                        Z: PgO

K bodu 31/
Kontrolný monitoring
Správa č. 3509/34/TV-2013
(monitorované dni: 20. a 25.6.2013 )
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. číslo licencie: T/133 a TD/112

Uznesenie č. 13-14/31.737:
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) po prerokovaní
správy č. 3509/34/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní programovej služby TELEVÍZIA Trenčianske Teplice z
dní 20. 6. 2013 v čase od 16:00 hod do 20:00 hod a 25. 6. 2013 v čase od 16:00 hod do 20:00 hod
vysielateľa Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. s licenciami č. T/133 a TD/112 nebolo zistené
porušenie povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
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Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Danielová za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/851:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 32/
Kontrolný monitoring
Správa č. 3066/35/Ro-2013
(monitorované dni: 18. 6. 2013)
Vysielateľ: INTERSONIC, spol. s r.o. číslo licencie: R/104

Uznesenie č. 13-14/32.738:
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. 3066/35/Ro-2013 o
kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom
vysielaní zo dňa 18. 6. 2013 vysielateľa INTERSONIC spol. s r.o. s licenciou č. R/104 nebolo zistené
porušenie právnych predpisov.

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

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

Úloha č. 13-14/852:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 33/
Kontrolný monitoring
Správa č. 3178/28/TV-2013
(monitorované dni: 20. 6. 2013 )
Vysielateľ: rEhit s.r.o. číslo licencie:  T/172

Uznesenie č. 13-14/33.739:
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
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telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 3178/28/TV-2013  o
kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom
vysielania zo dňa 20. 6. 2013 vysielateľa rEhit s.r.o. s licenciou č. T/172 nebolo zistené porušenie
právnych predpisov.

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

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

Úloha č. 13-14/853:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 34/
Kontrolný monitoring
Správa č.3290/36/TV-2013
(monitorované dni: 26.6.2013)
Vysielateľ: HRONKA PRODUCTION s.r.o., Banská Bystrica číslo licencie:TD/11

Uznesenie č. 13-14/34.740:
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. 3290/36/TV-2013 o
kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom
vysielaní zo dňa 26.6.2013 vysielateľa HRONKA PRODUCTION s.r.o., s licenciou č. TD/11 nebolo
zistené porušenie právnych predpisov.

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

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

Úloha č. 13-14/854:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 35/
Kontrolný monitoring
Správa č.1655/20/TV-2013
(monitorované dni: 2.4., 5.4.2013)
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Vysielateľ: BYTY Čadca, s.r.o. číslo licencie:T/161

Uznesenie č. 13-14/35.741:
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. 1655/20/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 BYTY Čadca, s.r.o., s licenciou č. T/161 nebolo
zistené porušenie právnych predpisov.

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

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

Úloha č. 13-14/855:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 36/
Kontrolný monitoring
Správa č. 3286/29/TV-2013
(monitorované dni: 24. a 28.6.2013 )
Vysielateľ: REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava číslo licencie:  TD/51

Uznesenie č. 13-14/36.742:
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. 3289/29/TV-2013
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v
monitorovanom vysielaní z dní 24. 6. 2013 a 28. 6. 2013 vysielateľa REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava,
s licenciou č. TD/51 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

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

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

Úloha č. 13-14/856:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 6. 9. 2013     Z: PgO
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K bodu 37/
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2013
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska

        MAC TV s.r.o.
        MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Uznesenie č. 13-14/37.743:
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za
2.štvrťrok 2013.

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

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

Uznesenie č. 13-14/37.744:
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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci
vysielania monotypovej televíznej programovej služby WAU nedosiahol v mesiacoch apríl, máj, jún
2013 min. 2% podiel vysielania  programov vo verejnom záujme, čím mohlo dôjsť k vysielaniu
v rozpore s podmienkami licencie na vysielanie televíznej programovej služby WAU.

.
Hlasovanie:

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

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

Úloha č. 13-14/857:
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: 10. 9. 2013           Z: PLO

K bodu 38/
SK č.: 166-PLO/O-1867/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 178/15-2013, 426/33-2013)
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(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program/deň: Večer pod lampou/ 10. 1. 2013
ÚK: RTVS,  vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 13-14/38.745:
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. 166-
PLO/O-1867/2013 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona,

p o r u š i l

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

tým,

že na programovej službe Dvojka odvysielal dňa 10. 1. 2013 o cca 22:05 hod program Večer pod
lampou, v rámci ktorého bola odvysielaná diskusia k rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky
nevymenovať J. Čentéša za generálneho prokurátora Slovenskej republiky, v ktorej boli
sprostredkované len jednostranné názory na rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky, čím nebola
zabezpečená objektívnosť a nestrannosť tohto programu,

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

Výsledok hlasovania: 6-1-0, 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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 13-14/858:
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: 27. 9. 2013                                                                                                                                Z: PLO

Úloha č. 13-14/859:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania.
T: 6. 9. 2013                                                                                                                               Z: PgO

K bodu 39/
SK č.: 233-PLO/O-2656/2013 zo dňa  21. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 891/101-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Ostali vraj bez pomoci/17.2.2013
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. čísla licencií: T/41, TD/17

Uznesenie č. 13-14/39.746:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 233-PLO/O-
2656/2013 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 dňa 17. 2. 2013 o cca 19:00 hod odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA v rámci
programu Televízne noviny príspevok s názvom Ostali vraj bez pomoci, v ktorom neposkytol priestor
na vyjadrenie sa dotknutému subjektu – Krajskému riaditeľstvu Policajného zboru v Žiline
k relevantným skutočnostiam tvrdeným napadnutými českými študentmi (k údajnej nečinnosti
príslušníkov policajného zboru po tom, ako boli informovaní, že došlo k útoku a kto ho spáchal a
k priebehu celého incidentu), čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť tohto
spravodajského programu,

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

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

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

Úloha č. 13-14/860:
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: 27. 9. 2013           Z: PLO

Úloha č. 13-14/861:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013                        Z: PgO

K bodu 40/
SK č.: 198-PLO/O-2116/2013 zo dňa 23. 4. 2013
Doplnenie: Správa č. 897/12/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: 14.1. 2013/Bučkovci-SLNKO, SENO,
DEDINA/JOJ, 17. 2. 2013/Ambiciózna blondínka/JOJ, 18. 2. 2013/Experti/JOJ, 19. 2. 2013/Tučné
babenky/JOJ, 20.2.2013/Da Vinci/JOJ PLUS a súvislý záznam 29.1.2013 až 1.2.2013, 3.2.2013 až
8.2.2013, 10.2.2013 až 15.2.2013/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.         čísla licencií: T/39, TD/15, T/219, TD/16

Uznesenie č. 13-14/40.747:
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.
198-PLO/O-2116/2013 MAC TV s.r.o.

porušil

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

tým,

že nedodal Rade na jej vyžiadanie
súvislý záznam vysielania
- programu Bučkovci – SLNKO, SENO, DEDINA zo dňa 14. 1. 2013 o cca 21:30 hod odvysielaného

na programovej službe JOJ,
- programu Ambiciózna blondínka zo dňa 17. 2. 2013 o cca 08:10 hod odvysielaného na

programovej službe JOJ,
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- programu Experti zo dňa 18. 2. 2013 o cca 23:15 hod odvysielaného na programovej službe JOJ,
- programu Tučné babenky zo dňa 19. 2. 2013 o cca 13:53 hod odvysielaného na programovej

službe JOJ,
- programu Da Vinci zo dňa 20. 2. 2013 o cca 18:25 hod odvysielaného na programovej službe JOJ

PLUS
a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ PLUS
- zo dňa 29. 1. 2013 v čase od 00:50 hod do 03:10 hod,
- zo dňa 30. 1. 2013 v čase od 00:50 hod do 04:10 hod, zo dňa 30. 1. 2013 v čase od 19:50 hod do

23:59 hod a zo dňa 31. 1. 2013 v čase od 00:00 hod do 00:10 hod,
- zo dňa 31. 1. 2013 v čase od 01:50 hod do 05:10 hod, zo dňa 31. 1. 2013 v čase od 10:50 hod do

14:10 hod,
- zo dňa 1. 2. 2013 v čase od 00:50 hod do 04:10 hod, zo dňa 1. 2. 2013 v čase od 02:50 hod do

05:10 hod,
- zo dňa 3. 2. 2013 v čase od 07:50 hod do 11:10 hod, zo dňa 3. 2. 2013 v čase od 16:50 hod do

19:10 hod,
- zo dňa 4. 2. 2013 v čase od 01:30 hod do 03:30 hod,
- zo dňa 5. 2. 2013 v čase od 00:30 hod do 02:30 hod, zo dňa 5. 2. 2013 v čase od 02:00 hod do

04:00 hod, zo dňa 5. 2. 2013 v čase od 11:50 hod do 15:10 hod,
- zo dňa 6. 2. 2013 v čase od 01:30 hod do 03:30 hod, zo dňa 6. 2. 2013 v čase od 11:50 hod do

15:10 hod, zo dňa 6. 2. 2013 v čase od 19:50 hod do 23:10 hod,
- zo dňa 7. 2. 2013 v čase od 11:50 hod do 15:10 hod,
- zo dňa 8. 2. 2013 v čase od 00:50 hod do 04:10 hod,
- zo dňa 10. 2. 2013 v čase od 07:50 hod do 10:10 hod, zo dňa 10. 2. 2013 v čase od 17:50 hod do

20:10 hod,
- zo dňa 11. 2. 2013 v čase od 01:30 hod do 03:30 hod,
- zo dňa 12. 2. 2013 v čase od 02:00 hod do 04:00 hod, zo dňa 12. 2. 2013 v čase od 11:50 hod do

15:10 hod,
- zo dňa 13. 2. 2013 v čase od 01:30 hod do 04:00 hod, zo dňa 13. 2. 2013 v čase od 11:50 hod do

15:10 hod, zo dňa 13. 2. 2013 v čase od 19:50 hod do 23:10 hod,
- zo dňa 14. 2. 2013 v čase od 11:50 hod do 15:10 hod,
- zo dňa 15. 2. 2013 v čase od 01:20 hod do 03:10 hod,

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

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

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa §
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 6 600,- €, slovom šesťtisícšesťsto 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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/862:
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: 27. 9. 2013           Z: PLO

K bodu 41/
SK č.: 229-PLO/O-2652/2013 zo dňa 21. 5. 2013
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 872/85-2013, 1586/150-2013, 1586/151-2013, 1586/158-2013, 1031/109-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavky/deň: Radovánky vo Vegas, Smrteľný vírus, Moderná rodina,
Kráľová priazeň, Dobrodružstvo v oblakoch, Deň a noc, Záhadná neznáma, Takmer dokonalý zločin,
12 Podmienok dedičstva, Walking Dead/10.2.2013, 17.2.2013, 27.2.2013, 23.3.2013
ÚK: MAC TV s.r.o. čísla licencií: TD/16, T/219

Uznesenie č. 13-14/41.748:
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.
229-PLO/O-2652/2013 MAC TV s.r.o.

p o r u š i l

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

tým,

že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal

I. dňa 17. 2. 2013 o cca 09:00:53 hod, o cca 09:56:39 hod, o cca 18:26:17 hod a o cca 19:47:39 hod
upútavku na program Dobrodružstvo v oblakoch,
dňa 27. 2. 2013 o cca 15:27:18 hod upútavku na program Takmer dokonalý zločin,
dňa 23. 3. 2013 o cca 18:54:12 a o cca 19:41:11 hod upútavku na program Walking Dead,
ktoré boli klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov,
čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania;

II. dňa 10. 2. 2013 o cca 18:52:46 hod,
dňa 17. 2. 2013 o cca 09:01:00 hod, o cca 09:56:46 hod, o cca 18:26:24 hod a o cca 19:47:46 hod,
dňa 27. 2. 2013 o cca 15:27:26 hod,
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dňa 23. 3. 2013 o cca 18:54:18 hod a o cca 19:41:15 hod
informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme
textových informácií, pričom k nevhodným a neprístupným programom pre maloletých neuviedol
príslušný grafický symbol jednotného systému označovania, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 5
ods. 1 Jednotného systému označovania.

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

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

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67
ods. 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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/863:
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: 27. 9. 2013           Z: PLO

Úloha č. 13-14/864:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 42/
SK č.:

· 288-PLO/O-3290/2012 zo dňa 12.6. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1733/156-2012)
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(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/21.3.2012

· 286-PLO/O-3288/2012 zo dňa 12.6.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1733/154-2012, 1756/148-2012)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/19.3.2012, 20.3.2012

· 284-PLO/O-3286/2012 zo dňa 12.6.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1733/152-2012, 1756/148-2012, 1643/132-2012)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/15.3.2012, 16.3.2012

· 287-PLO/O-3289/2012 zo dňa 12.6.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1733/155-2012, 1756/148-2012)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/20.3.2012, 21.3.2012
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39, TD/15

Uznesenie č. 13-14/42.749:
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 správnych konaní č. 288-
PLO/O-3290/2012, 287-PLO/O-3289/2012, 286-PLO/O-3288/2012 a 284-PLO/O-3286/2012 MAC
TV s.r.o.

p o r u š i l

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

tým,

že dňa

- 21.3.2012 o cca 22:29 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Hotel paradise,
ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov a ktorý obsahoval
vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „obscénne vyjadrovanie“, a scény, ktoré naplnili
hodnotiace kritériá „zobrazenie promiskuitného sexuálneho správania formou zábavy“, „sexuálne
scény, alebo sexuálne správanie, ktoré sú prezentované ako forma zábavy“ podmieňujúce jeho
klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov,

- 20.3.2012 o cca 22:25 hod. v premiére a dňa 21.3.2012 o cca 14:58 hod. v repríze odvysielal v rámci
programovej služby JOJ program Hotel paradise, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu
maloletých do 15 rokov a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „obscénne
vyjadrovanie“, a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie promiskuitného sexuálneho
správania formou zábavy“, „sexuálne scény, alebo sexuálne správanie, ktoré sú prezentované ako
forma zábavy“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých
divákov do 18 rokov,

- 19.3.2012 o cca 21:30 hod. v premiére a dňa 20.3.2012 o cca 14:46 hod. v repríze odvysielal v rámci
programovej služby JOJ program Hotel paradise, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu
maloletých do 15 rokov a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „obscénne gestá“,



39

„zobrazenie promiskuitného sexuálneho správania formou zábavy“, „sexuálne scény, alebo sexuálne
správanie, ktoré sú prezentované ako forma zábavy“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného
a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov,

- 15.3.2012 o cca 21:31 hod. v premiére a dňa 16.3.2012 o cca 15:02 hod. v repríze odvysielal v rámci
programovej služby JOJ program Hotel paradise, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu
maloletých do 15 rokov a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „vulgárny
jazyk“, „obscénne vyjadrovanie“ a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „obscénne gestá“
a „sexuálne scény, alebo sexuálne správanie, ktoré sú prezentované ako forma zábavy“ podmieňujúce
jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov,

v dôsledku čoho došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania účinného
k 21.3.2012,

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

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

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. úhrnnú sankciu – pokutu, určenú
podľa § 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 6 000,-€, slovom šesťtisíc eur.

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“

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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/865:
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: 27. 9. 2013           Z: PLO

K bodu 43/
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SK č.: 168-PLO/O-1869/2013 zo dňa 9. 4. 2013
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 716/57-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Wanted /10. 2. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o. čísla licencií: T/39, TD/15

Uznesenie č. 13-14/43.750:
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. 168-PLO/O-1869/2013 vedené
voči spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

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

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

Úloha č. 13-14/866:
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: 10. 9. 2013                                                                                                                                Z: PLO

Úloha č. 13-14/867:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 44/
SK č.: 150-PLO/O-1609/2013 zo dňa 26. 3. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 63/1-2013; 64/2-2013; 66/4-2013)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Vy nám taky, šéfe!/30.12. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. čísla licencií: T/41, TD/17

Uznesenie č. 13-14/44.751:
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. 150-
PLO/O-1609/2013 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,
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p o r u š i l

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

tým,

že v rámci programu Vy nám taky, šéfe! odvysielaného na programovej službe TV MARKÍZA dňa
30. 12. 2012 o cca 15:15 hod odvysielal

- o cca 15:19 hod zvukovo-obrazový prostriedok oddeľujúci reklamu od iných častí
programovej služby a reklamný blok (ďalej aj ako „reklama“), ktorých priemerná hladina
intenzity zvuku bola o 8,933779408 dB vyššia ako priemerná hladina intenzity zvuku
päťminútového úseku programu, ktorý po vysielaní reklamy nasledoval, čím došlo
k odvysielaniu reklamy spôsobom, že jej zvuková intenzita bola vyššia ako zvuková intenzita
programu vysielaného v čase tesne nasledujúcom po jej odvysielaní,

- o cca 15:41 hod reklamu, ktorej priemerná hladina intenzity zvuku bola o 11,82523506 dB
vyššia ako priemerná hladina intenzity zvuku päťminútového úseku programu, ktorý
vysielaniu tohto reklamného bloku predchádzal a o 9,725776832 dB vyššia ako priemerná
hladina intenzity zvuku päťminútového úseku programu, ktorý po vysielaní reklamy
nasledoval, čím došlo k odvysielaniu reklamy spôsobom, že jej zvuková intenzita bola vyššia
ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase predchádzajúcom jej vysielaniu ako aj v
čase tesne nasledujúcom po jej odvysielaní,

- o cca 16:13 hod reklamu, ktorej priemerná hladina intenzity zvuku bola o 12,55145526 dB
vyššia ako priemerná hladina intenzity zvuku päťminútového úseku programu, ktorý
vysielaniu tohto reklamného bloku predchádzal a o 9,334832071 dB vyššia ako priemerná
hladina intenzity zvuku päťminútového úseku programu, ktorý po vysielaní reklamy
nasledoval, čím došlo k odvysielaniu reklamy spôsobom, že jej zvuková intenzita bola vyššia
ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase predchádzajúcom jej vysielaniu ako aj v
čase tesne nasledujúcom po jej odvysielaní,

- o cca 16:46 hod reklamu, ktorej priemerná hladina intenzity zvuku bola o 11,00904484 dB
vyššia ako priemerná hladina intenzity zvuku päťminútového úseku programu, ktorý
vysielaniu tohto reklamného bloku predchádzal a o 8,955671921 dB vyššia ako priemerná
hladina intenzity zvuku päťminútového úseku programu, ktorý po vysielaní reklamy
nasledoval, čím došlo k odvysielaniu reklamy spôsobom, že jej zvuková intenzita bola vyššia
ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase predchádzajúcom jej vysielaniu ako aj v
čase tesne nasledujúcom po jej odvysielaní

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

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

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67
ods. 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.“.
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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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/868:
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: 26. 9. 2013           Z: PLO

Úloha č. 13-14/869:
Kancelária Rady oznám sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 45/
SK č.: 211-PLO/O-2368/2013 zo dňa 7. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 872/98-2013, 872/75-2013, 872/76-2013, 872/80-2013, 872/82-2013, 872/88-2013,
872/90-2013, 872/91-2013)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Mestečko Black River/31. 1. 2013/JOJ PLUS,
Pokrvní bratia/ 3. 2. 2013/JOJ PLUS, Kid Blue/3. 2. 2013/JOJ PLUS, Šerif Ned Blessing/5.2.2013/JOJ
PLUS, Prorok zla/6.2.2013/JOJ PLUS, Neodhalené klamstvo/12.2.2013/JOJ PLUS, Moja najväčšia
životná výhra/13.2.2013/JOJ PLUS, Čierna diera/13.2.2013/JOJ PLUS,  reklamné a telenákupné
šoty/31. 1. 2013 v čase od 11:00:00 hod do 11:59:59 hod
ÚK: MAC TV s.r.o. čísla licencií: T/219, TD/16

Uznesenie č. 13-14/45.752:
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.
211-PLO/O-2368/2013 MAC TV s.r.o.

I.

p o r u š i l

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

tým, že
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– časový úsek od cca 12:56:59 hod do cca 13:26:58 hod programu Mestečko Black River
odvysielaného na programovej službe JOJ PLUS dňa 31. 1. 2013 o cca 11:56 hod, ktorý
zodpovedá tretiemu 30-minútovému časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát
prerušil zaradením reklamného bloku, a to o cca 13:05:43 hod a o cca 13:25:45 hod,

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

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

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

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

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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 31. 1. 2013 v čase od 11:00:00 hod do 11:59:59
hod odvysielal
– reklamný blok v čase od cca 11:04:09 hod do cca 11:07:47 hod v trvaní 3 minúty a 38 sekúnd,
– reklamný blok v čase od cca 11:33:30 hod do cca 11:36:24 hod v trvaní 2 minúty a 54 sekúnd,
– telenákupné šoty v čase od cca 11:46:55 hod do cca 11:56:55 hod v trvaní 10 minút,
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v celkovom časovom rozsahu 16 minút a 32 sekúnd, teda o 4 minúty a 32 sekúnd dlhšom ako 12
minút,

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

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

za čo mu ukladá

úhrnnú sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú
podľa § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 6 000,- €, slovom šesťtisíc eur.

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“

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 neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za

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

Úloha č. 13-14/870:
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: 27. 9. 2013           Z: PLO

Úloha č. 13-14/871:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 6. 9. 2013           Z: PgO

K bodu 46/
SK č.: 234-PLO/O-2657/2013 zo dňa 21. 5. 2013
Doplnenie: Správa č. 989/15/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností
podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: reklamné a telenákupné šoty/20. 2. 2013/SKV1
ÚK: Marián Matús čísla licencie: T/30
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Uznesenie č. 13-14/46.753:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 234-PLO/O-
2657/2013 Marián Matús

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 SKV1 dňa 20. 2. 2013 v čase od 17:00:00 hod. do 17:59:59 hod.
odvysielal
– v čase od cca 17:00:22 hod do cca 17:01:06 hod, od cca 17:19:37 hod do cca 17:20:21 hod, od cca

17:38:52 hod do cca 17:39:36 hod a od cca 17:58:07 hod do cca 17:58:51 hod v rámci komunikátu
„Inzercia“ oznámenie o výkupe a predaji funkčných elektrospotrebičov, ktoré naplnilo definíciu
reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., vždy v trvaní 44 sekúnd, čiže spolu v trvaní 2
minút a 56 sekúnd,

– v čase od cca 17:07:34 hod do cca 17:08:11 hod, od cca 17:26:49 hod do cca 17:27:26 hod a od
cca 17:46:04 hod do cca 17:46:41 hod v rámci komunikátu „Inzeráty“ oznámenie o predlžovaní
vlasov, ktoré naplnilo definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., vždy v trvaní
37 sekúnd, čiže spolu v trvaní 1 minúty a 51 sekúnd,

– v čase od cca 17:11:34 hod do cca 17:14:06 hod, od cca 17:30:49 hod do cca 17:33:21 hod a od
cca 17:50:04 hod do cca 17:52:36 hod videotextové reklamné bloky, vždy v trvaní 2 minúty a 32
sekúnd, čiže spolu v trvaní 7 minút a 36 sekúnd,

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 23 sekúnd, teda o 23 sekúnd dlhšom ako povolených 12
minút;

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

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

za čo mu ukladá

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. – upozornenie na
porušenie zákona.

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“

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

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

Úloha č. 13-14/872:
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: 27. 9. 2013           Z: PLO

K bodu 47/
SK č.: 286-PLO/D-3688/2013 zo dňa 23. 7. 2013
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: SPINOZA,  s.r.o. číslo licencie: R/106

Uznesenie č. 13-14/47.754:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a)
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000
Z. z., v správnom konaní č. 286-PLO/D-3688/2013 zo dňa 23.07.2013, posúdila doručené  oznámenie
o zmene licencie č. R/106 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods.1 zákona 308/2000 Z. z. účastníka
konania:

SPINOZA,  s.r.o.
Nám. SNP 1
058 01 Partizánske

z dôvodu zmeny programových typov vo vysielaní  a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:

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

mení

rozhodnutie o udelení licencie č. R/106/2008 v Čl. III., bod 1. takto:
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa

23.07.2013 (č.p.d.3688):
   1.1 Spravodajstvo: 0,20%

1.2 Publicistika:
1.2.1 Politická publicistika: 0 %
1.2.2 Ostatná publicistika: 0%

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1.3.1 Detské programy: 0%
1.3.2 Náboženské programy: 0 %
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0%
1.3.4 Zábavné  programy: 0 %
1.3.5 Hudobné programy:0 %
Ostatný program – 99,80 %“

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

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

Úloha č. 13-14/873:
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 286-PLO/D-3688/2013  a zašle
ho spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spoločnosti SPINOZA,  s.r.o.
T: 27. 9. 2013 Z: PLO

K bodu 48/
SK č.: 280-PLO/D-3644/2013 zo dňa 19. 7. 2013
vo veci žiadosti o odňatie  licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Turist servis, s.r.o. číslo licencie: R/96

Uznesenie č. 13-14/48.755:
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.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 280-
PLO/D-3644/2013 zo dňa 19. 7. 2013, posúdila žiadosť o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie č.
R/96 účastníka konania:

Turist servis, s.r.o.
Farbiarska 3883/2A
058 01 Poprad

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 § 54  ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.

odníma

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/96 účastníkovi konania Turist servis, s.r.o., Poprad z dôvodu, že
o odňatie licencie písomne požiadal.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Danielová za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan neprítomný
Kmec              za
Škultéty za
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 13-14/874:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 280-PLO/D-3644/2013 a zašle ho
účastníkovi konania.
T: 27. 9. 2013           Z: PLO

K bodu 49/
SK č.: 287-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8. 7. 2013
SK č.: 224-PLO/D-2542/2013 zo dňa 21. 5. 2013
vo veci oznámenia o zmene údajov v  registrácii retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo registrácie: TKR/255

Uznesenie č. 13-14/49.756:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 cit. zákona,
v správnom konaní č. 287-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8.7.2013, posúdila oznámenie o zmene
registrácie retransmisie podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

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 § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

registráciu retransmisie č. TKR/255 nasledovne:

1.) názov a sídlo spoločnosti:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

2.) registráciu retransmisie č. TKR/255 v bode 4 takto:

 „4. Ponuka programových služieb:

4.1. Fixná sieť ST:
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM,
Rádio Patria, Rádio Regina BA, Rádio Regina BB, Rádio Regina KE, Rádio Klasika,  Rádio Litera;
Fun Rádio, Rádio Expres, Európa 2, Rádio Viva, Rádio Lumen, Rádio Slovakia International, Anténa
hitrádio, Rádio Kiss, Rádio Aligator, Rádio Best, Rádio GoDeeJay, Rádio Max, Rádio Košice, Rádio
SiTy,  Rádio Rock, Rádio One, Rádio WOW, Rádio Beta, Jemné melódie

Televízne programové služby:
Balíček Magio TV Lite: Jednotka,  Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO,  JOJ,  JOJ PLUS,
TA3, TV Lux, ČT1, ČT 2, ČT 24, ORF 1, Pro 7,  RTL,  Kino CS, Viasat Nature, Magio TV kanál, TV
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8, Nickelodeon, Disney,  Film +, AXN, FilmBox, Musiq 1, Óčko, Hustler, BBC World, Viasat
History, FTV, Travel Channel, Sport 1

Základný balíček: Magio TV kanál, Jednotka, Jednotka HD, Dvojka, TV MARKÍZA, TV
MARKÍZA HD,  TV DOMA, DAJTO, DAJTO HD, TV JOJ, JOJ HD, JOJ PLUS,  TA3, TV Lux,
ČT1, ČT 2, ČT 24, ORF 1, Pro 7, RTL, ORF1, Kino CS, TV Bratislava, TV Ružinov, TV Myjava, NZ
TV, CE TV, TV Senica, TV Karpaty, TV Kežmarok, TV Zemplín, TV Patriot, TV Naša, TV Region,
MTT ( TV Trnava)

Programové balíčky:
Hudba a deti: Óčko TV, MTV Czech, VH-1 Europe, Disney Channel, Jim Jam, Minimax/A+,
Nickelodeon, Musiql, Deluxe Music Channel

Mix 2: Animal-Planet, Tv Paprika, Discovery Channel, Eurosport, Hustler TV, Zone Reality, Zone
Romantica, History Channel SD

Dokumentárny: Spektrum, National Geographic, Travel Channel, Viasat History, Viasat Explorer,
Doku CS, Viasat Nature, Fishing&Hunting

Filmový: AXN, AXN Crime, AXN Scifi, GS Film, Film+, FilmBox, Film Europe channel

Športový: Eurosport, Eurosport2, Nova Sport, Sport 1, Sport 2, ESPN America

Mix 1: BBC  World,  Fashion  TV,  KBS  World,  Arirang  Tv,  TV8,   MGM,  Universal  Channel,  Fine
Living Network, France 24

Prémiové balíčky:

Cinemax: Cinemax 1, Cinemax 2.

HBO: HBO1, HBO 2, HBO Comedy, HBO HD

HBO + Cinemax: Cinemax 1, Cinemax 2, HBO1, HBO 2, HBO HD, HBO Comedy

Dokumentárny Prémium: Discovery HD Showcase, Discovery Science, Discovery World, National
Geographic Wild

Pre dospelých: Marc Dorcel, Private Spice, Daring TV, Leo TV

Maďarský:  M1,  M2,  RTL KIub,  Duna TV, Cool  Tv,  Magyar ATV, 4!Story TV, HirTV, TV2,  Life
network

HD Balíček: NGC HD, History Channel HD, Eurosport HD, Filmbox HD, Discovery HD Showcase

4.2. Sieť DVB-S
Televízne programové služby:

Základný balíček: Jednotka, Dvojka, TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO,  JOJ, JOJ PLUS, TA3,
ČT 1, ČT2, TV Lux, ČT24,

Rozšírený balíček Klasik:
MTV Czech, VH-1 Europe, Disney Channel, Jim Jam, Minimax/A+, Nickelodeon Junior, Animal
Planet,  Tv  Paprika,  Discsovery  Ghannel,  Blue  Hustler,  Nova,  Nova  Cinema,  Film+,  Filmbox,  Film
Europe, AXN, Spektrum, National Geographic, Viasat History, Viasat Explorer, Travel Channel,
Nova Sport, Sport1, Eurosport, Eurosport 2, Fishing & Hunting, BBC World
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Úplný balíček komplet:
History Channel SD, Universal Channel, Discovery Science, Discovery World, AXN Crime, AXN
Scifi, Sapektrum Home, Nickelodeon, Private Spice, Viasat Nature

Prémiové balíčky:
HBO + Cinemax: Cimmax1, Ginemax 2, HBO 1, HBO 2, HBO Comedy

Maďarský: M1, M2, TV2, RTL Klub, Duna TV, Cool Tv, Magyar ATV, 4!Story TV, Hir TV, Lite
Network“

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

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

Úloha č. 13-14/875:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 224-PLO/D-2542/2013 zo dňa 21.5.2013 a č. 287-
PLO/D-3388/2013 zo dňa 8.7.2013 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania spolu
s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 27. 9. 2013                        Z: PLO

K bodu 50/
SK č.: 285-PLO/D-3691/2013 zo dňa 23. 7. 2013
vo veci žiadosti o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. číslo registrácie: TKR/299

Uznesenie č. 13-14/50.757:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1
písm. b) 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 znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 285-
PLO/D-3691/2013 zo dňa 23. 7. 2013, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/299
účastníka konania:

Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o.
Farská ul. č. 7
957 01 Bánovce nad Bebravou

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 § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.

zrušuje
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registráciu retransmisie č. TKR/299 spoločnosti Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad
Bebravou, z dôvodu, že o to účastník konania písomne požiadal.

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

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

Úloha č. 13-14/876:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 285-PLO/D-3691/2013 písomné znenie rozhodnutia a
zašle ho účastníkovi konania (Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou).
T: 27. 9. 2013           Z: PLO

K bodu 51/
SK č.: 283-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8. 7. 2013
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností
ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo licencie: T/210

Uznesenie č. 13-14/51.758:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č.
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 283-PLO/D-3388/2013 zo dňa 8.7.2013
posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/210 účastníka konania:

Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto

rozhodnutie:

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

mení

licenciu na televízne vysielanie č. T/210 nasledovne:

1. Článok II., bod 2. Právne skutočnosti sa mení a znie
„Právne skutočnosti:

       2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 1.7.2013, Oddiel: Sa,
vložka číslo 2081/B, zoznam výpisov č.: el-43127/2013/B.“

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

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

Úloha č. 13-14/877:
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, Slovak
Telekom, a.s., Bratislava.
T: 27. 9. 2013           Z: PLO

K bodu 52/
SK č.: 284-PLO/D-3507/2013 zo dňa 11. 7. 2013
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. číslo licencie: T/179

Uznesenie č. 13-14/52.759:
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. 284-PLO/D-3507/2013 zo dňa
11.7.2013, podľa ustanovenia § 51 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila oznámenie o zmene licencie č.
T/179 na regionálne vysielanie televíznej programovej služby, doručené Rade účastníkom konania:

VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.
SNP 215/7
958 01 Partizánske

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:

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

mení

licenciu č. T/179 v čl. II takto:

„II.

1. Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa
12.7.2013; Oddiel: Sro, vložka číslo: 19132/R.

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného
registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 12.7.2013; Oddiel: Sro, vložka číslo: 19132/R.“

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

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

Úloha č. 13-14/878:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 284-PLO/D-3507/2013 zo dňa 11.7.2013 písomné
znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania, spoločnosti VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.,
Partizánske.
T: 27. 9. 2013           Z: PLO

K bodu 53/
SK č.: 294-PLO/D-3979/2013 zo dňa  15. 8. 2013
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom  obchodného podielu držiteľa
licencie č. T/188
ÚK:  CE MEDIA s.r.o. číslo licencie: T/188

Robert Greguš
Ing. Slavomír Eliaš

Uznesenie č. 13-14/53.760:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovení § 4 ods. 1
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho
súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. T/188 v správnom konaní č. 294-PLO/D-
3979/2013 zo dňa 15. 8. 2013 vedenom s účastníkmi konania:

CE MEDIA s.r.o.
Staničná 8
949 01 Nitra

Robert Greguš
Čakajovce 286
951 43 Čakajovce

Ing. Slavomír Eliaš
Nám. A. Hlinku 438/38
953 01 Zlaté Moravce

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 spoločnosti CE MEDIA s.r.o. podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č.
308/2000 Z. z.

udeľuje predchádzajúci súhlas

s prevodom 100% podielu na základnom imaní a hlasovacích právach držiteľa licencie č. T/188
spoločnosti CE MEDIA s.r.o., Staničná 8, 949 01 Nitra zo spoločníka – prevodcu Roberta
Greguša, Čakajovce 286, 951 43 Čakajovce na nadobúdateľa – Ing.  Slavomíra  Eliaša,  Nám.  A.
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Hlinku 438/38, 953 01 Zlaté Moravce, ktorý prevodom 100% obchodného podielu z prevodcu na
nadobúdateľa získa 100% podiel na základnom imaní a na hlasovacích právach spoločnosti CE
MEDIA s.r.o., Staničná 8, 949 01 Nitra.

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

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

Úloha č. 13-14/879:
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom
konania.
T: 26. 9. 2013 Z: PLO

54/ Rôzne

1/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím RL/033/2013
Predkladá: PLO

Uznesenie č. 13-14/77.761:
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie.

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

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

2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 6. 2013
Predkladá: ÚRK

Uznesenie č. 13-14/77.762:
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 6. 2013

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

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

3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 7. 2013
Predkladá: ÚRK

Uznesenie č. 13-14/77.763:
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31. 7. 2013

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

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

4/ Stanovisko k voľbám do VÚC 2013

 Uznesenie č. 13-14/77.764:
 Rada schválila predložený materiál.

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

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

5/ Zahraničná pracovná cesta – zasadnutie CERF 12. - 13.9. 2013
   Predkladá PR

Uznesenie č. 13-14/77.765:
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedu Rady M. Mistríka, riaditeľa Kancelárie Rady Ľ.
Kukliša, vedúcej PgO M. Cafíkovej a zamestnankyne Kancelárie Rady A. Remencovej na zasadnutie
CERF v dňoch 12. - 13.9. 2013 v Prahe, ČR.

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

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

6/ Zahraničná pracovná cesta – konferencia Mediální reflexe 24. - 25.9. 2013
    Predkladá PR

Uznesenie č. 13-14/77.766:
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedu Rady M. Mistríka, vedúcej PgO M. Cafíkovej
a tlačovej tajomníčky L. Jelčovej na konferencii Mediální reflexe 24. - 25.9. 2013 v dňoch 24. - 25.9.
2013 v Telči, ČR.

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

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

7/ Zahraničná pracovná cesta – zasadnutie EPRA 2. - 4. 10. 2013
Predkladá PR

Uznesenie č. 13-14/77.767:
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu členov Rady P. Dinku a P. Škultétyho, riaditeľa Kancelárie
Rady Ľ. Kukliša a zamestnanca Kancelárie Rady M. Dorociaka na zasadnutie EPRA v dňoch 2. - 4.
10. 2013 vo Viľnuse, Litva.

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

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

V Bratislave dňa 27. 8. 2013

prof. Miloš Mistrík
   predseda

Rady pre vysielanie a retransmisiu
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Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overil: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.
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