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Zápisnica č. 15/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 9. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 
 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 4009/301-2013 zo dňa 19. 8. 2013  
Sťažnosť smeruje proti: NITRANET,  s.r.o.    číslo registrácie: TKR/178 
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 4010/302-2013 zo dňa 19. 8. 2013 
Sťažnosť smeruje proti: Obecné siete, s.r.o.       
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 2963/248-2013 zo dňa 12. 6. 2013 
Sťažnosť smeruje proti: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
         číslo licencie: RD/2 
 
5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 3845/296-2013 zo dňa 5. 8 .2013 
Sťažnosť smeruje proti: VARES, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/107 
 
6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 3213/260-2013 zo dňa 25.6.2013 
Sťažnosť smeruje proti: Axalnet, s.r.o.        
 
7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 3657/275-2013 zo dňa 21.7.2013 
Sťažnosť smeruje proti: Rádio VIVA, a.s.    číslo licencie: R/70 
 
8/ SK č.: 288-PLO/D-3853/2013 zo dňa 5. 8. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
 
9/ SK č.: 289-PLO/D-3854/2013 zo dňa 5. 8. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
 
10/ SK č.: 290-PLO/D-3855/2013 zo dňa 5. 8. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3027/251-2013.      
(na vysielanie programu Televízne noviny  z dní 13., 14., 15., 16.6.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3048/253-2013.      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 17.6.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3656/277-2013      
(na vysielanie programu Občanský průkaz zo dňa 19.7.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3407/269-2013      
(na vysielanie programu Dr. House  zo dňa 1. 7. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3324/266-2013      
(na vysielanie reklamy Magnesia zo dňa 28.6.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3015/249-2013     
(na vysielanie programu Desperado zo dňa 13.6.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 3629/273-2013, 3654/276-2013     
(na vysielanie piesne Rosana zo dňa 17.7.2013)  
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.      číslo licencie: R/112 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3247/262-2013 
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 15. 6. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3026/250-2013      
(na vysielanie programu Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda zo dňa 15. 6.2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3047/252-2013     
(na vysielanie zo dňa 17.6.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3186/261-2013      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 11. 4. 2013 a na vysielanie www.stv.sk)  
Vysielateľ/Poskytovateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3270/265-2013      
(na vysielanie www.stv.sk)  
Poskytovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska      
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23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3553/271-2013     
(na vysielanie www.metoo.sk)  
Poskytovateľ: Kabel Plus, s. r. o.       
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3095/40/R-2013 Rádio Aligátor 
(monitorované dni: 18. 6. 2013) 
Vysielateľ: Rádio ON, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: R/99 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3291/48/TV-2013  
(monitorované dni: 26.6.2013) 
Vysielateľ: SLUŽBYT, s.r.o., Svidník         číslo licencie: T/175 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3109/31/TV-2013  
(monitorované dni: 16. 6. 2013) 
Vysielateľ: Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS       číslo licencie: T/214 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3065/44/TV-2013  
(monitorované dni: 14. 6. 2013) 
Vysielateľ: MEDIAL TV, s. r. o.              číslo licencie: TD/101 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3064/41/TV-2013  
(monitorované dni: 14. 6. 2013) 
Vysielateľ: PO-MA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/169 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3176/42/TV-2013  
(monitorované dni: 21. 6. 2013) 
Vysielateľ: City TV, s. r. o.                   číslo licencie: T/185 
 
30/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3096/39/TV-2013  
(monitorované dni: 18. 6. 2013) 
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s. r. o.                     číslo licencie: T/199 
 
31/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3020/38/TV-2013  
(monitorované dni: 9. 6. 2013) 
Vysielateľ: TVR a RE, s.r o.                                                 číslo licencie: T/89 
 
32/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3535/46/TV-2013  
(monitorované dni: 7. 7. 2013) 
Vysielateľ: KTR s.r.o. Imeľ                                               číslo licencie: T/154 
 
33/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3177/27/TV-2013 
(monitorované dni: 20. 6. 2013) 
Vysielateľ: Kalná KTR, s.r.o.                                                číslo licencie: T/239 
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34/ SK č.: 212-PLO/O-2369/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 1513/139-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Turčianske správy/ 22.3. 2013 
ÚK: GAYA s.r.o.                 číslo licencie: TD/58 
 
35/ SK č.: 232-PLO/O-2655/2013 zo dňa 21. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č.1325/134-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Talianska kauza – Stretnutie s Jolkou/ 16. 2. 2013  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15, T/39 
 
36/ SK č.: 263-PLO/O-3208/2013 zo dňa 18. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 1752/171-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Zakliate policajné radary (Vyrábajú problém za 
problémom)/ 8. 4. 2013  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15, T/39 
 
37/ SK č.: 235-PLO/O-2658/2013 zo dňa 21. 5. 2013 
Doplnenie: Správa č. 1601/17//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: 17. 2. 2013/Bučkovci-SLNKO, SENO, 
DEDINA/JOJ, 16. 2. 2013, 21. 2. 2013, 4. 3. 2013, 22. 3. 2013, /Noviny/JOJ, 22. 3. 2013/Kutil 
s.r.o./JOJ PLUS, 28. 2. 2013, 12. 3. 2013/súvislý záznam/JOJ, 16. 2. 2013, 17. 2. 2013, 18. 2. 2013, 
19. 2. 2013, 20. 2. 2013, 21. 2. 2013, 22. 3. 2013, 23. 3. 2013, 24. 3. 2013/súvislý záznam/JOJ PLUS  
ÚK: MAC TV s.r.o.                                  čísla licencií: T/39, TD/15, T/219, TD/16 
 
38/ SK č.: 260-PLO/O-3205/2013 zo dňa  18. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 2190/208-2013, 2156/200-2013, 2191/204-2013, 2192/203-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Osudný pád na korčuliach/29. 4. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     čísla licencií: T/41, TD/17 
 
39/ SK č.: 268-PLO/O-3487/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 2724/226-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/upútavky/deň: Búrlivé víno/Modré z neba/ 28. a 29. 5. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
40/ SK č.: 258-PLO/O-3203/2013 zo dňa 18. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 2048/192-2013, 2153/199-2013, 1586/161-2013, 1860/179-2013, 1586/147-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: upútavky na programy Underworld:Boj v podsvetí/16. 2. 2013/Walking 
Dead/24. 3. 2013/Črepiny*/16. 4. 2013/ Črepiny*/29. 4. 2013/ Plnou parou vzad! a Netrvor 
 z hlbín/14. 4. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
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41/ SK č.: 210-PLO/O-2367/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 872/88-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program /deň: Neodhalené klamstvo/ upútavky na program  Deň a noc/12. 2. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/16, T/219 
 
42/ SK č.: 230-PLO/O-2653/2013 zo dňa 21. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.1586/157-2013, 872/85-2013, 872/92-2013, 1586/150-2013, 1586/151-2013, 1586/156-
2013, 1586/158-2013) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Cesta do Sonory/10.2. 2013/JOJ PLUS, Davidova 
matka/ 14. 2. 2013/JOJ PLUS, Vyzvedač/17. 2. 2013/JOJ PLUS, Nezmieriteľní/17. 2. 2013/JOJ PLUS, 
Expres foto/20. 2. 2013/JOJ PLUS, Mesto v obkľúčení/22. 3. 2013/JOJ PLUS, Stena tajomstiev/ 
23. 3. 2013/JOJ PLUS,  reklamné a telenákupné šoty/22. 3. 2013 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod 
/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.           čísla licencií: TD/16, T/219                                                                                     
 
43/ SK č.:  195-PLO/O-2113/2013 zo dňa 23. 4. 2013 
       231-PLO/O-2654/2013 zo dňa 21. 5. 2013 
       264-PLO/O-3209/2013 zo dňa 18. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 282/114-2013, 591/115-2013, 1753/172-2013, 2189/205-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/upútavky/deň: Sexy výhra zo dňa 20. 1. 2013 a 11. 1. 2013, Akčná výhra 
zo dňa 30. 3. 2013, Akčná výhra zo dňa 1. 5. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.          číslo licencie: TD/47  
 
     
NEVEREJNÉ 
 
44 / SK č.: 296-PLO/D-4017/2013 zo dňa 20. 8. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Slovanet, a.s.        číslo registrácie: TKR/272 
 
45 / SK č.: 292-PLO/D-3773/2013 zo dňa 30. 7. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  - zmena právnych skutočností  
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.      číslo licencie: T/149 
 
46 / SK č.: 255-PLO/D-1865/2013 zo dňa 13. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.      číslo licencie: TKR/239 
 
47 / Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby TIPOS TV (www.tipos.sk) 
Poskytovateľ: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.  
Stanovisko č. 3791/08/IV-2013 
 
48 / Rôzne 
 
 
 

************************* 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 879 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 13-15/1.767: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 4009/301-2013 zo dňa 19. 8. 2013  
Sťažnosť smeruje proti: NITRANET,  s.r.o.    číslo registrácie: TKR/178 
 
Uznesenie č. 13-15/2.768: 
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 
1. § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie 

programových služieb TV MARKÍZA, TV DOMA, WAU, Prima Zoom, Prima Family, Prima 
Cool, Prima Love, Nova, Nova Cinema, Fanda, TV Barrandov, Smíchov, TV Telka, HBO, HBO 
2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax 2, Filmbox, Film+, AXN, AXN Crime, AXN Sci-Fi, 
Universal Channel, The MGM Channel, Óčko, MTV Hits, MTV CZ, MTV Rock, VH1, Deluxe 
Music, Eurosport, Sport1, Sport2, ČT Sport, Sport 5, Nova Sport, Discovery Channel, Discovery 
Science, Spektrum, Spektrum Home, TV Paprika, Šlágr TV, Disney Channel, Minimax, TCM, 
Cartoon Network, duck tv, Jim Jam, Kabel1, ORF eins, TV5 Monde, Raj1 bez súhlasov ich 
pôvodných vysielateľov, 

2. § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neoznámením Rade zmeny počtu 
prípojok do 15 dní po tom, čo sa tento počet zmenil o 20 % od posledného oznámenia. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-15/880: 
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: 24. 9. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-15/881: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 4010/302-2013 zo dňa 19. 8. 2013 
Sťažnosť smeruje proti: Obecné siete, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 13-15/3.769: 
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. 4010/302-2013 smerujúcu 
voči spoločnosti Obecné siete, 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  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/882: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 2963/248-2013 zo dňa 12. 6. 2013 
Sťažnosť smeruje proti: RTVS, vysielateľ na základe zákona                   číslo licencie: RD/2 
    
Uznesenie č. 13-15/4.770: 
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. 2963/248-2013 smerujúcu 
voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/883: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 3845/296-2013 zo dňa 5. 8 .2013 
Sťažnosť smeruje proti: VARES, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/107 
 
Uznesenie č. 13-15/5.771: 
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. 3845/296-2013, smerujúcu 
voči rozsahu základnej programovej ponuky držiteľa registrácie retransmisie č. TKR/107, spoločnosti 
Vares, 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  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/884: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 9. 2013                                 Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 3213/260-2013 zo dňa 25.6.2013 
Sťažnosť smeruje proti: Axalnet, s.r.o.    
 
Uznesenie č. 13-15/6.772: 
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. 3213/260-2013, smerujúcu 
voči spoločnosti Axalnet, s.r.o., Topoľčany a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. v časti možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), f) a h) a § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/885: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 13-15/6.774: 
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 Axalnet, s.r.o., 
Topoľčany vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s 
možným poskytovaním retransmisie bez jej registrácie.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/886: 
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: 24. 9. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-15/887: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 20. 9. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č.: 3657/275-2013 zo dňa 21.7.2013 
Sťažnosť smeruje proti: Rádio VIVA, a.s.      číslo licencie: R/70 
  
Uznesenie č. 13-15/7.775: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio VIVA, a.s., 
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Sereď vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvenciu 90,7 MHz Námestovo nevyužíva na účely, na ktoré 
mu bola pridelená.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/888: 
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: 24. 9. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-15/889: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 20. 9. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK č.: 288-PLO/D-3853/2013 zo dňa 5. 8. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
         
Uznesenie č. 13-15/8.776: 
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. 288-PLO/D-3853/2013 začatom 
dňa 5.8.2013, 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:  
 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Röntgenova 26  
851 01 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh od nu t i e :  
 

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

u deľu je  
 

spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 129  
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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-S2, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, 
IPTV, KDS 

2. Názov programovej služby: DIGI SPORT 2 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský, český 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 00:00 – 24:00 – každý deň 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej     
 Radou (podľa podania účastníka konania č. 3853/2013 zo dňa 5.8.2013)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 9 % 
Programy –min. 91 % 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 4% 
Publicistika:  
1. politická publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 7% 
Dokumentárne programy – min.5 % 
Dramatické programy – 0% 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 84 % 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 5%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
 
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam:  0% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje sa 
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II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 24813/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 30.7.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 24813/B, oddiel: 
Sro, zo dňa 30.7.2013 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
Doložka iného verejného prenosu: 

- spôsob verejného prenosu: satelitom v príslušnom štandarde analógového a digitálneho 
televízneho príjmu (DVB-S, DVB-S2), 

- spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde analógového a digitálneho 
televízneho príjmu ( DVB-C), 

- spôsob verejného prenosu: príslušným štandardom digitálneho terestriálneho mobilného 
príjmu ( DVB-H), 

- spôsob verejného prenosu: mikrovlnnými systémami (MMDS, MVDS) v príslušnom 
štandarde digitálneho televízneho príjmu, 

- spôsob verejného prenosu: IPTV prenos signálu v príslušnom štandarde digitálneho 
televízneho príjmu. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/890: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 288-PLO/D-3853/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 10. 10. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
SK č.: 289-PLO/D-3854/2013 zo dňa 5. 8. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                      číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-15/9.777: 
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. 289-PLO/D-3854/2013 začatom 
dňa 5.8.2013, 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:  
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DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Röntgenova 26  
851 01 Bratislava  
 

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

r o zh od nu t i e :  
 

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

u deľu je  
spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 

 
l i ce nc iu  č .  TD/ 128  

 
na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, 
IPTV, KDS 

4. Názov programovej služby: DIGI Liga Majstrov 2 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský, český 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 20:30 – 22:50 – v utorok a v stredu v deň 
 vysielania zápasu Ligy Majstrov UEFA       
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 3854/2013 zo dňa 5.8.2013)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 1 % 
Programy –min. 99 % 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  
3. politická publicistika – 0 % 
4. ostatná publicistika – 0% 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0% 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 100 % 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 0%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
 
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam:  0% 
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9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje sa 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 24813/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 30.7.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 24813/B, oddiel: 
Sro, zo dňa 30.7.2013 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
Doložka iného verejného prenosu: 

- spôsob verejného prenosu: satelitom v príslušnom štandarde analógového a digitálneho 
televízneho príjmu ( DVB-S, DVB-S2), 

- spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde analógového a digitálneho 
televízneho príjmu ( DVB-C), 

- spôsob verejného prenosu: príslušným štandardom digitálneho terestriálneho mobilného 
príjmu ( DVB-H), 

- spôsob verejného prenosu: mikrovlnnými systémami (MMDS, MVDS) v príslušnom 
štandarde digitálneho televízneho príjmu, 

- spôsob verejného prenosu: IPTV prenos signálu v príslušnom štandarde digitálneho 
televízneho príjmu. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/891: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 289-PLO/D-3854/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 10. 10. 2013                    Z: PLO 
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K bodu 10/ 
SK č.: 290-PLO/D-3855/2013 zo dňa 5. 8. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.  
 
Uznesenie č. 13-15/10.778: 
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. 290-PLO/D-3855/2013 začatom 
dňa 5.8.2013, 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:  
 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Röntgenova 26  
851 01 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh od nu t i e :  
 

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

u deľu je  
 

spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 127  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS, 
IPTV, KDS 

6. Názov programovej služby: DIGI Liga Majstrov 1 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský, český 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 20:30 – 22:50 – v utorok a v stredu v deň 
 vysielania zápasu Ligy Majstrov UEFA       
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 3855/2013 zo dňa 5.8.2013)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 1 % 
Programy –min. 99 % 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  
5.  politická publicistika – 0 % 
6.  ostatná publicistika – 0% 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0% 
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Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 100 % 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 0%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
 
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam:  0% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje sa 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 24813/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 30.7.2013 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 24813/B, oddiel: 
Sro, zo dňa 30.7.2013 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
Doložka iného verejného prenosu: 

- spôsob verejného prenosu: satelitom v príslušnom štandarde analógového a digitálneho 
televízneho príjmu ( DVB-S, DVB-S2), 

- spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde analógového a digitálneho 
televízneho príjmu ( DVB-C), 

- spôsob verejného prenosu: príslušným štandardom digitálneho terestriálneho mobilného 
príjmu ( DVB-H), 

- spôsob verejného prenosu: mikrovlnnými systémami (MMDS, MVDS) v príslušnom 
štandarde digitálneho televízneho príjmu, 

- spôsob verejného prenosu: IPTV prenos signálu v príslušnom štandarde digitálneho 
televízneho príjmu. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/892: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 290-PLO/D-3855/2013 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 10. 10. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3027/251-2013.      
(na vysielanie programu Televízne noviny  z dní 13., 14., 15., 16.6.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-15/11.779: 
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. 3027/251-2013 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  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/893: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 20. 9. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3048/253-2013.      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 17.6.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-15/12.780: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
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podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 3048/253-2013, 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  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/894: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-15/12.780-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom 
na § 39a ods. 5 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 
služby TV MARKÍZA dňa 17. 6. 2013 o cca 06:00 hod odvysielal program Teleráno obsahujúci 
vizuálne informácie o tovaroch Carat Vodka Premium a Carat Vodka, ktoré mohli naplniť definíciu 
umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., a v ktorom mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby týmto tovarom nebola pripisovaná neprimeraná dôležitosť. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/895: 
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: 24. 9. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3656/277-2013      
(na vysielanie programu Občanský průkaz zo dňa 19.7.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
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Uznesenie č. 13-15/13.781: 
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. 3656/277-2013 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  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/896: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3407/269-2013      
(na vysielanie programu Dr. House  zo dňa 1. 7. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-15/14.782: 
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. 3407/269-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlasu a televízie Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/897: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                                Z: PgO 
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K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3324/266-2013      
(na vysielanie reklamy Magnesia zo dňa 28.6.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-15/15.783: 
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. 3324/266-2013 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  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/898: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3015/249-2013     
(na vysielanie programu Desperado zo dňa 13.6.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 13-15/16.784: 
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. 3015/249-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. 
s r.o., a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/899: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 3629/273-2013, 3654/276-2013     
(na vysielanie piesne Rosana zo dňa 17.7.2013)  
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.      číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 13-15/17.785: 
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 D.EXPRES, a.s. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 
17. 7. 2013 o cca 14:00 hod na programovej službe EXPRES program Soundtrack tvojho života..., 
v rámci ktorého odvysielal o cca 18:48 hod pieseň s názvom Rosana, pričom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu časového zaradenia tohto programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 
ods. 1 Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o jednotnom systéme označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov 
umeleckých výkonov, multimediálnych diel, programov alebo iných zložiek programovej služby 
a spôsobe jeho uplatňovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/900: 
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: 24. 9. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-15/901: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 9. 2013                               Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3247/262-2013 
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 15. 6. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
 
 



 22 

Uznesenie č. 13-15/18.786: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. v súvislosti s tým, že odvysielaním komunikátu Akčná výhra dňa 15. 6. 2013 
o cca 06:45 hod na programovej službe DAJTO, ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
 
I. podľa § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby vysielaný telenákup bol 
čestný, 
II. podľa § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., zabezpečiť, aby vysielaný telenákup 
nepoškodzoval záujmy spotrebiteľov a nezneužíval dôveru spotrebiteľov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/902: 
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: 24. 9. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-15/903: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 9. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3026/250-2013      
(na vysielanie programu Rýchlo a zbesilo: Tokijská jazda zo dňa 15. 6.2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-15/19.787: 
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. 3026/250-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej 
v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/904: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-15/19.788: 
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 Rýchlo 
a zbesilo: Tokijská jazda odvysielaný na programovej službe JOJ dňa 15. 6. 2013 o cca 20:32 hod 
v trvaní cca 143 minút a 36 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením reklamy 
päťkrát. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/905: 
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: 24. 9. 2013  Z: PLO 
 
Úloha č. 13-15/906: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 9. 2013  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-15/19.789: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Mama, ožeň ma! zo dňa 3. 6. 2013 
odvysielaného o cca 21:40 hod na programovej službe JOJ a súvislý záznam vysielania programovej 
služby JOJ zo dňa 15. 6. 2013 v čase od 19:55 hod do 23:05 hod.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/907: 
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: 24. 9. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 20/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3047/252-2013     
(na vysielanie zo dňa 17.6.2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 13-15/20.790: 
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. 3047/252-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO 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  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/908: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 20. 9. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3186/261-2013      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 11. 4. 2013 a na vysielanie www.stv.sk)  
Vysielateľ/Poskytovateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-15/21.791: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
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podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 3186/261-2013 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  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/909: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-15/21.792: 
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. 3186/261-2013 smerujúcu 
voči poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke 
www.rtvs.sk, sekcia TV archív, Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/910: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3270/265-2013      
(na vysielanie www.stv.sk)  
Poskytovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska 
 
Uznesenie č. 13-15/22.793: 
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. 3270/265-2013 smerujúcu 
voči poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke 
www.rtvs.sk, sekcia TV archív, Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/911: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                                Z: PgO   
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3553/271-2013     
(na vysielanie www.metoo.sk)  
Poskytovateľ: Kabel Plus, s. r. o.  
 
Uznesenie č. 13-15/23.794: 
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 Kabel Plus, s.r.o., 
Košice, poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke 
www.metoo.sk sekcia MeToo TV vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na stránke www.metoo.sk v katalógu programov v sekcii MeToo TV v podsekcii 
Beat it! poskytoval program BEAT IT: Michadelik a Polemic, ktorý nebol v katalógu programov 
v rámci podsekcie Beat it! označený príslušným grafickým symbolom Jednotného systému 
označovania (ďalej len „JSO“), čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-15/912: 
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: 24. 9. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-15/913: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 20. 9. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-15/23.795: 
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. 3553/271-2013, smerujúcu 
voči obsahu zverejnenému na internetovej stránke www.metoo.sk poskytovateľa audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie spoločnosti Kabel Plus, s.r.o., Košice a uznala ju podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti, v ktorej smeruje voči obsahu zverejnenému na 
internetovej stránke www.metoo.sk/myvideo/play/deb45ab1f7afc9ca0d1b1f7f3cb019ed, záznam 
s názvom Nahnevaný zákazník volá na ANTIK hotline za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/914: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-15/23.795-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Kabel Plus, s.r.o., 
Košice, poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke 
www.metoo.sk sekcia MeToo TV vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v programe BEAT IT: Michadelik a Polemic odvysielal informácie o službách 
spoločnosti OWN s. r. o., Bratislava a o tovaroch smerujúcich k propagácii hudobnej skupiny Moja 
reč, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona 
č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/915: 
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: 24. 9. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3095/40/R-2013 Rádio Aligátor 
(monitorované dni: 18. 6. 2013) 
Vysielateľ: Rádio ON, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: R/99 
 
Uznesenie č. 13-15/24.796: 
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. 3095/40/R-2013  o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 18. 6. 2013 vysielateľa Rádio ON, s.r.o., Bratislava, s licenciou č. R/99 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/916: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20. 9. 2013                           Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3291/48/TV-2013  
(monitorované dni: 26.6.2013) 
Vysielateľ: SLUŽBYT, s.r.o., Svidník         číslo licencie: T/175 
 
Uznesenie č. 13-15/25.797: 
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. 3291/48/TV-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní zo dňa 26.6.2013 vysielateľa SLUŽBYT, s.r.o., Svidník s licenciou č. 
T/175 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/917: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20. 9. 2013                        Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3109/31/TV-2013  
(monitorované dni: 16. 6. 2013) 
Vysielateľ: Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS       číslo licencie: T/214 
 
Uznesenie č. 13-15/26.798: 
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. 3109/31/TV-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 16. 6. 2013 vysielateľa Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS s licenciou č. T/214 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/918: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20. 9. 2013                                   Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3065/44/TV-2013  
(monitorované dni: 14. 6. 2013) 
Vysielateľ: MEDIAL TV, s. r. o.              číslo licencie: TD/101 
 
Uznesenie č. 13-15/27.799: 
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 MEDIAL TV, s.r.o. 
veci možného porušenia § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe Púchovská televízia dňa 14. 6. 2013 odvysielal o cca 13:25 hod. reklamný blok 
obsahujúci reklamné šoty propagujúce predajňu farieb a drogérie Farby LJ, kníhkupectvo M-kniha,, 
zmenáreň hotela Alexandra a pohrebnú službu Archa a o cca 18:28 hod. reklamný blok obsahujúci 
reklamné šoty propagujúce Matcha čaj, zmenáreň hotela Alexandra, centrum zdravia a prevencie 
Weyergans, v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby v reklame neúčinkovali 
hlásatelia, moderátori a redaktori spravodajských a politickopublicistických programov, a to ani v 
obraze, ani vo zvuku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/919: 
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: 24. 9. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3064/41/TV-2013  
(monitorované dni: 14. 6. 2013) 
Vysielateľ: PO-MA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/169 
 
Uznesenie č. 13-15/28.800: 
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. 3064/41/TV-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dňa 14.6.2013 vysielateľa PO-MA, spol. s r.o., Banská Štiavnica s 
licenciou č. T/169 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-15/920: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20. 9. 2013                           Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3176/42/TV-2013  
(monitorované dni: 21. 6. 2013) 
Vysielateľ: City TV, s. r. o.                   číslo licencie: T/185 
 
Uznesenie č. 13-15/29.801: 
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. 3176/42/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dňa 21.6.2013 vysielateľa City TV, s.r.o. s licenciou č. T/185 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/921: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20. 9. 2013                                       Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3096/39/TV-2013  
(monitorované dni: 18. 6. 2013) 
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s. r. o.                     číslo licencie: T/199 
 
Uznesenie č. 13-15/30.802: 
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 MEGA MAX 
MEDIA, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby duck tv zo 
dňa 18. 6. 2013 v čase od 08:00 hod do 14:00 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/922: 
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: 24. 9. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3020/38/TV-2013  
(monitorované dni: 9. 6. 2013) 
Vysielateľ: TVR a RE, s.r o.                                                 číslo licencie: T/89 
 
Uznesenie č. 13-15/31.803: 
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. 3020/38/TV-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 9. 6. 2013 vysielateľa TVR a RE, s.r.o. s licenciou č. T/89 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/923: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20. 9. 2013                                   Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3535/46/TV-2013  
(monitorované dni: 7. 7. 2013) 
Vysielateľ: K T R, s.r.o.                                                 číslo licencie: T/154 
 
Uznesenie č. 13-15/32.804: 
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. 3535/46/TV-2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 7.7.2013 vysielateľa K T R, s.r.o., Imeľ, s licenciou č. T/154 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/924: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20. 9. 2013                           Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3177/27/TV-2013 
(monitorované dni: 20. 6. 2013) 
Vysielateľ: Kalná KTR, s.r.o.                                                číslo licencie: T/239 
 
Uznesenie č. 13-15/33.805: 
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 Kalná KTR, s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
20. 6. 2013 mohol vysielať programovú službu Infokanál v rozpore s udelenou licenciou. 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/925: 
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: 24. 9. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 212-PLO/O-2369/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 1513/139-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Turčianske správy/ 22.3. 2013 
ÚK: GAYA s.r.o.                 číslo licencie: TD/58 
 
 



 34 

Uznesenie č. 13-15/34.806: 
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. 
212-PLO/O-2369/2013 GAYA, s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že v rámci programovej služby MARTIN.TV dňa 22. 3. 2013 o cca 18:00 hod odvysielal program 
Turčianske správy, v rámci ktorého odvysielal príspevok Dlhá cesta ku lanovke, v ktorom boli 
prezentované jednostranné informácie o projekte vybudovania lanovky na Martinské hole, pričom 
stanovisko dotknutej strany nebolo v príspevku sprostredkované, čím nebola zabezpečená 
objektívnosť a nestrannosť predmetného programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/926: 
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: 10. 10. 2013                  Z: PLO 



 35 

Úloha č. 13-15/927: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 20. 9. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 232-PLO/O-2655/2013 zo dňa 21. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č.1325/134-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Talianska kauza – Stretnutie s Jolkou/ 16. 2. 2013  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15, T/39 
 
Uznesenie č. 13-15/35.807: 
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. 232-
PLO/O-2655/2013 MAC TV s.r.o. 

 
p o r u š i l 

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

 
tým, 

 
že dňa 16. 2. 2013 o cca 19:30 hod odvysielal na programovej službe JOJ v rámci programu Noviny 
príspevok s názvom „Talianska“ kauza – Stretnutie s Jolkou, v ktorom neposkytol priestor na 
vyjadrenie sa ani nesprostredkoval argumenty dotknutej osoby - profesionálnej matky p. Lipkovej, 
k tvrdeniu redaktora o tom, že informácie o údajných deťoch adoptovaných dievčat sú vraj pomstou 
profesionálnej matky p. Lipkovej, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť tohto 
spravodajského programu, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/928: 
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: 10. 10. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-15/929: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 263-PLO/O-3208/2013 zo dňa 18. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 1752/171-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Zakliate policajné radary (Vyrábajú problém za 
problémom)/ 8. 4. 2013  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/15, T/39 
 
Uznesenie č. 13-15/36.808: 
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. 263-PLO/O-
3208/2013 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že dňa 08. 4. 2013 o cca 19:30 hod. odvysielal na programovej službe JOJ v rámci programu Noviny 
príspevok s názvom Zakliate policajné radary (Vyrábajú problém za problémom), v ktorom 
neposkytol priestor na vyjadrenie sa ani nesprostredkoval argumenty dotknutého subjektu –Daniela 
Lipšica, ktorý zastával v období sporného tendra funkciu ministra vnútra SR, prípadne iného 
predstaviteľa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z daného obdobia zodpovedného za sporný 
tender k tvrdeniam, ktoré problém nekalibrovaných radarov prezentujú ako pokračovanie 
škandalózneho a problémového tendra, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť tohto 
spravodajského programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/930: 
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: 10. 10. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-15/931: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 20. 9. 2013                                           Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 235-PLO/O-2658/2013 zo dňa 21. 5. 2013 
Doplnenie: Správa č. 1601/17//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: 17. 2. 2013/Bučkovci-SLNKO, SENO, 
DEDINA/JOJ, 16. 2. 2013, 21. 2. 2013, 4. 3. 2013, 22. 3. 2013, /Noviny/JOJ, 22. 3. 2013/Kutyil 
s.r.o./JOJ PLUS, 28. 2. 2013, 12. 3. 2013/súvislý záznam/JOJ, 16. 2. 2013, 17. 2. 2013, 18. 2. 2013, 
19. 2. 2013, 20. 2. 2013, 21. 2. 2013, 22. 3. 2013, 23. 3. 2013, 24. 3. 2013/súvislý záznam/JOJ PLUS  
ÚK: MAC TV s.r.o.                                  čísla licencií: T/39, TD/15, T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-15/37.809: 
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. 
235-PLO/O-2658/2013 MAC TV s.r.o. 
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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 17. 2. 2013 o cca 17:20 hod odvysielaného 

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

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

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

- zo dňa 17. 2. 2013 v čase od 07:55 hod do 11:05 hod, zo dňa 17. 2. 2013 v čase od 17:50 hod do 
20:05 hod, zo dňa 17. 2. 2013 v čase od 19:55 hod do 23:05 hod, 

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

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

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

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

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

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
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 6 638,- €, slovom šesťtisíc šesťstotridsaťosem 
eur.  
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Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/932: 
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: 10. 10. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 260-PLO/O-3205/2013 zo dňa  18. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 2190/208-2013, 2156/200-2013, 2191/204-2013, 2192/203-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Osudný pád na korčuliach/29. 4. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     čísla licencií: T/41, TD/17 
        
Uznesenie č. 13-15/38.810: 
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. 
260-PLO/O-3205/2013 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. . 
  

p o r u š i l  

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

tým, 

že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 29. 4. 2013 o cca 19:00 hod v rámci 
programu Televízne noviny príspevok s názvom Osudný pád na korčuliach a upútavku na tento 
príspevok, ktoré spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahli do ľudskej dôstojnosti  
a práva na súkromie muža snímaného na nemocničnom lôžku a zároveň predmetný príspevok svojím 
obsahom a spôsobom spracovania zasiahol do práva na súkromie ženy označenej ako sestra zraneného 
muža, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/933: 
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: 10. 10. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-15/934: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                                           Z: PgO 
 
K bodu 39/  
SK č.: 268-PLO/O-3487/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 2724/226-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/upútavky/deň: Búrlivé víno/Modré z neba/ 28. 5. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.          číslo licencie: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-15/39.811: 
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.  
268-PLO/O-3487/2013 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. . 
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p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 28. 5. 2013 o cca 20:56 hod a o cca  21:23 hod odvysielal na programovej službe TV 
MARKÍZA upútavku na program Modré z neba, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako 
samotný program vysielaný dňa 29. 5. 2013 o cca 20:20 hod na programovej službe TV MARKÍZA, 
čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
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 700,- €, slovom sedemsto 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  zdržal sa   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová zdržala sa 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/935: 
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: 10. 10. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 258-PLO/O-3203/2013 zo dňa 18. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 2048/192-2013, 2153/199-2013, 1586/161-2013, 1860/179-2013, 1586/147-2013) 
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(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: upútavky na programy Underworld:Boj v podsvetí/16. 2. 2013/Walking 
Dead/24. 3. 2013/Črepiny*/16. 4. 2013/ Črepiny*/29. 4. 2013/ Plnou parou vzad! a Netrvor 
 z hlbín/14. 4. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-15/40.812: 
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.  
258-PLO/O-3203/2013 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 
 
1.  

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

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

odvysielal na programovej službe JOJ PLUS upútavku na program Walking Dead, 
ktoré boli klasifikované ako nevhodné a neprístupné pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím 
došlo k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania v znení účinnom do 
31. 3. 2013; 

b) 
- dňa 16. 4. 2013 o cca 16:26:31 hod odvysielal na programovej službe JOJ PLUS upútavku na 

program Črepiny*, 
- dňa 29. 4. 2013 o cca 15:47:14 hod odvysielal na programovej službe JOJ PLUS upútavku na 

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

a) 
- dňa 16. 2. 2013 o cca 13:28:01 hod, 14:30:37 hod, 15:58:05 hod a 18:59:29 hod, 
- dňa 24. 3. 2013 o cca 15:28:59 hod, 16:50:50 hod, 17:46:25 hod, 18:36:39 hod a 19:47:27 hod 

odvysielal na programovej službe JOJ PLUS informácie o svojej programovej ponuke 
prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií, pričom k nevhodným 
a neprístupným programom pre maloletých neuviedol príslušný grafický symbol jednotného systému 
označovania, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného systému označovania v znení 
účinnom do 31. 3. 2013; 
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b) 
- dňa 14. 4. 2013 o cca 16:00:47 hod, 16:55:14 hod, 17:56:27 hod, 19:01:11 hod a 19:46:02 

hod, 
- dňa 16. 4. 2013 o cca 16:26:41 hod, 
- dňa 29. 4. 2013 o cca 15:47:23 hod 

odvysielal na programovej službe JOJ PLUS informácie o svojej programovej ponuke 
prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií, pričom k nevhodným 
a neprístupným programom pre maloletých neuviedol príslušný grafický symbol jednotného systému 
označovania, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného systému označovania v znení 
účinnom od 1. 4. 2013; 
 
- 4. dňa 14. 4. 2013 o cca 16:33:05 hod, 17:30:28 hod, 18:30:16 hod a 19:23:49 hod odvysielal na 

programovej službe JOJ PLUS upútavku na program Plnou parou vzad!, ktorú neoznačil totožným 
grafickým symbolom ako samotný program, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá 
veta Jednotného systému označovania v znení účinnom od 1. 4. 2013. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
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 5 000,- €, slovom päťtisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/936: 
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: 10. 10. 2013                    Z: PLO 
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Úloha č. 13-15/937: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 20. 9. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 210-PLO/O-2367/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 872/88-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program /deň: Neodhalené klamstvo/ upútavky na program  Deň a noc/12. 2. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-15/41.813: 
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. 210-
PLO/O-2367/2013 MAC TV s.r.o.  

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že dňa 12. 2. 2013 o cca 12:15:42 hod, 12:20:21 hod, 12:50:46 hod, 12:58:08 hod, 13:24:46 hod, 
13:30:57 hod, 13:46:33 hod, 13:52:52 hod, 14:27:18 hod, 14:32:27 hod, 14:50:18 hod a 14:55:22 hod 
odvysielal na programovej službe JOJ PLUS upútavku na program Deň a noc, ktorá naplnila definíciu 
vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. a pri ktorej nezabezpečil, aby bola reklama slušná, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
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 3 500,- €, slovom tritisícpäťsto 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/938: 
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: 10. 10. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-15/939: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 230-PLO/O-2653/2013 zo dňa 21. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č.1586/157-2013, 872/85-2013, 872/92-2013, 1586/150-2013, 1586/151-2013, 1586/156-
2013, 1586/158-2013) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Cesta do Sonory/10.2. 2013/JOJ PLUS, Davidova 
matka/ 14. 2. 2013/JOJ PLUS, Vyzvedač/17. 2. 2013/JOJ PLUS, Nezmieriteľní/17. 2. 2013/JOJ PLUS, 
Expres foto/20. 2. 2013/JOJ PLUS, Mesto v obkľúčení/22. 3. 2013/JOJ PLUS, Stena tajomstiev/ 
23. 3. 2013/JOJ PLUS,  reklamné a telenákupné šoty/22. 3. 2013 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod 
/JOJ PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.           čísla licencií: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 13-15/42.814: 
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. 
230-PLO/O-2653/2013 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 

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

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

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

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

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

– program Stena tajomstiev odvysielaný na programovej službe JOJ PLUS dňa 23. 3. 2013 o cca 
18:03 hod v trvaní cca 117 minút a 10 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil zaradením 
reklamy štyrikrát; 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
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 22. 3. 2013 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 
hod odvysielal 
– reklamný blok v čase od cca 23:23:13 hod do cca 23:29:27 hod v trvaní 6 minút a 14 sekúnd, 
– komunikát propagujúci film Krúdovci 3D, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 

zákona č. 308/2000 Z. z., v čase od cca 23:29:31 hod do cca 23:29:51 hod v trvaní 20 sekúnd, 
– reklamný blok v čase od cca 23:44:37 hod do cca 23:50:21 hod v trvaní 5 minút a 44 sekúnd, 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 18 sekúnd, teda o 18 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
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Kmec              neprítomný   
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 18 000,- €, slovom osemnásťtisíc 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  zdržal sa 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka zdržal sa 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/940: 
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: 10. 10. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-15/941: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
SK č.:  195-PLO/O-2113/2013 zo dňa 23. 4. 2013 
       231-PLO/O-2654/2013 zo dňa 21. 5. 2013 
       264-PLO/O-3209/2013 zo dňa 18. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 282/114-2013, 591/115-2013, 1753/172-2013, 2189/205-2013) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) a § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/upútavky/deň: Sexy výhra zo dňa 20. 1. 2013 a 11. 1. 2013, Akčná výhra 
zo dňa 30. 3. 2013, Akčná výhra zo dňa 1. 5. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.          číslo licencie: TD/47  
     
Uznesenie č. 13-15/43.815: 
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 správnych konaní č. 
195-PLO/O-2113/2013, 231-PLO/O-2654/2013, 264-PLO/O-3209/2013 MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o., 
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p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečiť, aby bol 
vysielaný telenákup čestný 

 
tým, 

 
že na programovej službe DAJTO dňa 11. 1. 2013 o cca 00:31 hod a dňa 20. 1. 2013 o cca 23:55 hod  
odvysielané komunikáty s názvom Sexy výhra a dňa 30. 3. 2013 o cca 07:00 hod a dňa 1. 5. 2013 o cca 
07:00 hod odvysielané komunikáty s názvom Akčná výhra, ktoré naplnili definíciu 
telenákupu, obsahovali nejednoznačné, nepresné a nesprávne inštruovanie o spôsobe riešenia 
zadaných úloh, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
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 16 000,- €, slovom šestnásť tisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/942: 
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: 10. 10. 2013                    Z: PLO 
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Úloha č. 13-15/943: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-15/43.816: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konania č. 195-PLO/O-
2113/2013, 231-PLO/O-2654/2013, 264-PLO/O-3209/2013 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti možného porušenia § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
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  neprítomný 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              neprítomný   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-15/944: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona c. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania v časti a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24. 9. 2013                     Z: PLO 
  
K bodu 44/ 
SK č.: 296-PLO/D-4017/2013 zo dňa 20. 8. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Slovanet, a.s.        číslo registrácie: TKR/272 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 292-PLO/D-3773/2013 zo dňa 30. 7. 2013 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  - zmena právnych skutočností  
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.      číslo licencie: T/149 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 255-PLO/D-1865/2013 zo dňa 13. 5. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.      číslo licencie: TKR/239 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 47/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby TIPOS TV (www.tipos.sk) 
Poskytovateľ: TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.  
Stanovisko č. 3791/08/IV-2013 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
48/ Rôzne 
 
1/ Rozhodnutie o plate riaditeľa kancelárie 
Predkladá: PR 
 
Uznesenie č. 13-15/77.821:  
Rada v zmysle čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady určuje platové podmienky riaditeľa kancelárie podľa 
predloženého materiálu.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
V Bratislave dňa 10. 9. 2013                                                                     

 
 
 

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


