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Zápisnica č. 16/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 9. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Alakša 
 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Dozorovaný subjekt: SITOUR, spol. s r.o.  
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3453/270-2013     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 9. 7. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3372/267-2013      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže  Heliport Liptov: Zmena pravidiel počas hry? zo dňa  
6. 6. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3619/272-2013     
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 16. 7. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
6/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 3861/289-2013, 3862/290-2013, 3908/294-2013     
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 5. 8. a 10. 8. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3794/283-2013     
(na vysielanie programu Horton zo dňa 20. 7. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
8/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3537/45/TV-2013  
(monitorované dni: 2. a 3. 7. 2013) 
Vysielateľ: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava        číslo licencie: T/232 
 
9/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3852/43/TV-2013  
(monitorované dni:5.7., 14.7., 22. 7. a 5. 8. 2013) 
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky     číslo licencie: T/122 
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10/ SK č.: 277-PLO/O-3496/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa č. 713/24/TV-2013  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované dni : 1. 1. – 31. 1. 2013 
ÚK: RTVS vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1 
 
11/ SK č.: 207-PLO/O-2364/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Smrť medzi výtlkmi/4. 3. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     čísla licencií: T/41, TD/17 
 
12/ SK č.: 208-PLO/O-2365/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Noviny/Nechtiac zrazil kamaráta/4. 3. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
 
13/ SK č.: 209-PLO/O-2366/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: www.joj.sk v sekcii  NOVINY.SK a podsekcii Krimi/video Marina(+28) 
prešiel kamarát. Videla to jeho mama /4. 3. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
 
14/ SK č.: 213-PLO/O-2370/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 931/107-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň: upútavky na programy vysielateľa Jednotka/Dvojka/ 24. 2. 2013 
ÚK: RTVS – vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1, TD/2 
 
15/ SK č.: 248-PLO/O-3028/2013 zo dňa 12. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1586/159-2013, 1512/138-2013)  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 12 podmienok dedičstva/23. 3. 2013/JOJ PLUS, 
Náhradníci/ 23. 3. 2013/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.                             čísla licencií: TD/16, T/219, T/39, TD/15                                                                                                      
 
16/ SK č.: 544-PLO/O-7145/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
Doplnenie: Správa č. 11/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/dni: Rádio Expres/26. 9. 2011, 27. 9. 2011   
ÚK: D.EXPRES, a.s.                    číslo licencie: R/112 
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NEVEREJNÉ 
 
17/ SK č.: 303-PLO/D-4264/2013 zo dňa 9. 9. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: D.EXPRES, a.s.        číslo licencie: R/112 
 
18/ SK č.: 281-PLO/D-3286/2013 zo dňa 27. 6. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media      číslo licencie: R/89 
 
19/ SK č.: 291-PLO/D-3900/2013 zo dňa 9. 8. 2013 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/7, TD/17, TD/47, TD/104 
 
20/ SK č.: 115-PLO/D-677/2013 zo dňa 8. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: HOMAYER TV s.r.o.       číslo registrácie: TKR/321 
 
21/ SK č.: 282-PLO/D-3329/2013 zo dňa 1. 7. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: VARES, s.r.o.         číslo licencie: TKR/107 
 
22/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.companyradio.eu 
Poskytovateľ: CompanyArt, o.z., Bratislava 
Stanovisko č. 2578/05/IV-2013 
         
23/ Rôzne 
 
 

************************* 
 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 948 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 13-16/1.821: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Dozorovaný subjekt: SITOUR, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 13-16/2. 822: 
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 SITOUR spol. s r.o. , 
Banská Bystrica vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s 
možným vysielaním bez udelenej licencie.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/949: 
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: 8. 10. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3453/270-2013     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 9. 7. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-16/3.823: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 9. 7. 2013 
o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ v programe Noviny príspevok 
informujúci o obsahu programu Šport, ktorý obsahoval aj informácie o čelnej zrážke dvoch koní na 
dostihoch v Nemecku, pred ktorý nezaradil slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre 
maloletých divákov“, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/950: 
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: 8. 10. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-16/951: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 4. 10. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3372/267-2013      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže  Heliport Liptov: Zmena pravidiel počas hry? zo dňa  
6. 6. 2013)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1 
    
Uznesenie č. 13-16/4.824: 
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. 3372/267-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska – 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/952: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 10. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3619/272-2013     
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 16. 7. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-16/5.825: 
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 
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podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 16. 7. 2013 
v čase od cca 20:31 odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Slnko, seno, slanina, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/953: 
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: 8. 10. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-16/954: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 4. 10. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 3861/289-2013, 3862/290-2013, 3908/294-2013     
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 5. 8. a 10. 8. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-16/6.826: 
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  

I. § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 5. 8. 2013 22:56 hod. v 
premiére a 10. 8. 2013 o cca 11:14 hod. v repríze odvysielal v rámci programovej služby 
JOJ program Slnko, seno, slanina, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 
12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania,   

II.  § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe JOJ dňa 5. 8. 2013 v čase od 23:00:00 hod do 23:59:59 hod mohlo dôjsť k 
odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút.  

 
Hlasovanie: 

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



 7 

Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/955: 
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: 8. 10. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-16/956: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 4. 10. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3794/283-2013     
(na vysielanie programu Horton zo dňa 20. 7. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
  
Uznesenie č. 13-16/7.827: 
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. 3794/283-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/957: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 10. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3537/45/TV-2013  
(monitorované dni: 2. a 3. 7. 2013) 
Vysielateľ: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava        číslo licencie: T/232 
         
Uznesenie č. 13-16/8.828: 
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 
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podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Mestské televízne 
štúdio s.r.o. Rožňava vo veci možného porušenia 
1. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 

a) dňa 2. 7. 2013 v čase o cca 17:15:03 hod, 17:32:56 hod, 17:50:49 hod, 19:00:05 hod, 19:17:58 
hod, 19:35:50 hod, 19:53:44 hod a dňa 3. 7. 2013 v čase o cca 08:17:07 hod, 08:32:27 hod, 
08:52:19 hod, 09:12:12 hod, 09:32:05 hod, 09:52:00 hod, 10:11:52 hod, 10:31:46 hod a 10:51:39 
hod odvysielal na programovej službe RVTV oznam o akciovej ponuke Fotolabu a 
b) dňa 2. 7. 2013 v čase o cca 17:16:23 hod, 17:34:17 hod, 17:52:09 hod, 19:01:25 hod, 19:19:18 
hod, 19:37:11 hod, 19:55:03 hod a dňa 3. 7. 2013 v čase o cca 08:18:24 hod, 08:38:18 hod, 
08:58:11 hod, 09:18:04 hod, 09:37:57 hod, 09:57:50 hod, 10:17:44 hod, 10:37:37 hod a 10:57:30 
hod odvysielal na programovej službe RVTV Pozvánku na Gombaszögské slávnosti, 
ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a ktoré neboli 
rozoznateľne a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné 
s iným zložkami programovej služby; 

2. § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe RVTV 
odvysielal dňa 2. 7. 2013 o cca 18:00 hod program Magazín a dňa 2. 7. 2013 o cca 18:22:01 hod 
program Rozsnyói magazin (Rožňavský magazín), pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
zreteľne označiť sponzorovaný program názvom sponzora, ak ide o právnickú osobu, obchodným 
menom alebo menom a priezviskom sponzora, ak ide o fyzickú osobu príp. logom sponzora alebo 
odkazom na výrobok alebo službu sponzora na začiatku tohto programu. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/958: 
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: 8. 10. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3852/43/TV-2013  
(monitorované dni: 5.7., 14.7., 22. 7. a 5. 8. 2013) 
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky     číslo licencie: T/122 
 
Uznesenie č. 13-16/9.829: 
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 BENET, s.r.o. vo 
veci možného porušenia 
1. § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 5. 7. 2013, 

14. 7. 2013, 22. 7. 2013 a 5. 8. 2013 mohol vysielať televíznu programovú službu Televízia 
Nováky v rozpore s udelenou licenciou, 

2. § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vo vysielaní televíznej 
programovej služby Televízia Nováky v dňoch 5. 7. 2013, 14. 7. 2013, 22. 7. 2013 a 5. 8. 2013 
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mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 

3. § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie 
súvislé záznamy celodenného vysielania televíznej programovej služby Televízia Nováky z dní 
5. 7. 2013, 14. 7. 2013, 22. 7. 2013 a 5. 8. 2013. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/959: 
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: 8. 10. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK č.: 277-PLO/O-3496/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa č. 713/24/TV-2013  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované dni : 1. 1. – 31. 1. 2013 
ÚK: RTVS vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-16/10.830: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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. 277-PLO/O-3496/2013 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že v mesiaci január 2013 nezabezpečil, aby bolo vo vysielaní televíznej programovej služby Jednotka 
20 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich, 

 
Hlasovanie: 

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

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíctristodevätnásť 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  neprítomný 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/960: 
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: 24. 10. 2013                                                                                                          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 13-16/10.831: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 277-PLO/O-3496/2013 vedeného 
voči Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, v časti porušenia §  18b ods. 1 
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  neprítomný 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-16/961: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24. 10. 2013                                                                                                          Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK č.: 207-PLO/O-2364/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Smrť medzi výtlkmi/4. 3. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     čísla licencií: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-16/11.832: 
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. 
207-PLO/O-2364/2013 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 4. 3. 2013 o cca 19:16 hod odvysielal v rámci 
programu Televízne noviny príspevok s názvom Smrť medzi výtlkmi, ktorý svojím obsahom 
a spôsobom spracovania a síce zobrazením utrpenia a autentických prejavov žiaľu matky nad stratou 
svojho syna – obete tragickej dopravnej nehody, zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti,  

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,- €, slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **13, KS 6548. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   zdržal sa 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/962: 
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. 13-16/963: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                  Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 208-PLO/O-2365/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Noviny/Nechtiac zrazil kamaráta/4. 3. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-16/12.833: 
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. 
208-PLO/O-2365/2013 MAC TV s.r.o.  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že na  televíznej programovej službe JOJ dňa 4. 3. 2013 o cca 19:36 hod odvysielal v rámci programu 
Noviny príspevok s názvom Nechtiac zrazil kamaráta, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania 
a síce zobrazením utrpenia a autentických prejavov žiaľu matky nad stratou svojho syna – obete 
tragickej dopravnej nehody, zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti,  

 
Hlasovanie: 

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

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,- €, slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **13, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/964: 
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. 13-16/965: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 209-PLO/O-2366/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: www.joj.sk v sekcii  NOVINY.SK a podsekcii Krimi/video Marina(+28) 
prešiel kamarát. Videla to jeho mama /4. 3. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-16/13.834: 
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. 
209-PLO/O-2366/2013 MAC TV s.r.o.  
 

porušil 
 

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

tým, 
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že v rámci audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na stránke www.joj.sk v sekcii NOVINY.SK 
a podsekcii Krimi dňa 13. 3. 2013 poskytoval program s názvom Martina (†28) prešiel kamarát. 
Videla to jeho mama, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania a síce zobrazením utrpenia a 
autentických prejavov žiaľu matky nad stratou svojho syna – obete tragickej dopravnej nehody, 
zasiahol do jej ľudskej dôstojnosti,  

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 15 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 500,- €, slovom dvetisícpäťsto 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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/966: 
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. 13-16/967: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 9. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 213-PLO/O-2370/2013 zo dňa 7. 5. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 931/107-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
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Monitorované vysielanie/deň: upútavky na programy vysielateľa Jednotka/Dvojka/ 24. 2. 2013 
ÚK: RTVS – vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1, TD/2 
 
Uznesenie č. 13-16/14.835: 
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. 
213-PLO/O-2370/2013 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, 
  

p o r u š i l  

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

tým,  

že dňa 24. 2. 2013 o cca 19:38:02 hod na programovej službe Jednotka a dňa 24. 2. 2013 o cca 
19:37:54 hod na programovej službe Dvojka odvysielal informácie o svojej programovej ponuke 
prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií, pričom k programu 
Svet podľa spoločnosti Monsanto, ktorý bol klasifikovaný ako nevhodný pre vekovú skupinu 
maloletých do 12 rokov, neuviedol príslušný grafický symbol Jednotného systému označovania, čím 
došlo k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000,- €, slovom tisíc 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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/968: 
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: 24. 10. 2013                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 13-16/14.836: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 213-PLO/O-2370/2013 vedené 
voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona, podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v časti možného porušenia 
povinnosti ustanovenej v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným nesprávnym 
uplatnením § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania 
 

zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/969: 
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: 8. 10. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 248-PLO/O-3028/2013 zo dňa 12. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1586/159-2013, 1512/138-2013)  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 12 podmienok dedičstva/23. 3. 2013/JOJ PLUS, 
Náhradníci/ 23. 3. 2013/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.                             čísla licencií: TD/16, T/219, T/39, TD/15                                                                                                      
 
Uznesenie č. 13-16/15.837: 
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. 
248-PLO/O-3028/2013 MAC TV s.r.o. 
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p o r u š i l  

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

tým, že 

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

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

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4 000,- €, slovom štyritisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13,KS6548. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/970: 
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: 24. 10. 2013                    Z: PLO 
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Úloha č. 13-16/971: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 10. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 544-PLO/O-7145/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
Doplnenie: Správa č. 11/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/dni: Rádio Expres/26. 9. 2011, 27. 9. 2011   
ÚK: D.EXPRES, a.s.                    číslo licencie: R/112 
 
Uznesenie č. 13-16/16.838: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 544-PLO/O-7145/2011 vedené 
voči spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava v časti možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 34 
ods. 1 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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová zdržala sa 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   zdržal sa 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/972: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 8. 10. 2013                                                                                                                                Z: PLO 
 
Uznesenie č. 13-16/16.839: 
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 544-PLO/O-7145/2011 spoločnosť 
D.EXPRES, a.s.  

 
p o r u š i l 

 
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že na programovej službe EXPRES dňa 26. 9. 2011 o cca 7:10 hod odvysielal dlhšie reklamné 
oznámenie spracované do podoby programu, ktoré informovalo o programe Česko Slovensko má 
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talent vysielanom na televíznej programovej službe JOJ, bez toho, aby vysielanie týchto informácii 
zreteľne oddelil slovným upozornením na charakter tohto vysielania,  

 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/973: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 23. 10. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 303-PLO/D-4264/2013 zo dňa 9. 9. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: D.EXPRES, a.s.        číslo licencie: R/112 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 281-PLO/D-3286/2013 zo dňa 27. 6. 2013 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media      číslo licencie: R/89 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 19/ 
SK č.: 291-PLO/D-3900/2013 zo dňa 9. 8. 2013 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/7, TD/17, TD/47, TD/104 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 20/  
SK č.: 115-PLO/D-677/2013 zo dňa 8. 2. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: HOMAYER TV s.r.o.       číslo registrácie: TKR/321 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 282-PLO/D-3329/2013 zo dňa 1. 7. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: VARES, s.r.o.         číslo licencie: TKR/107 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 22/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.companyradio.eu 
Poskytovateľ: CompanyArt, o.z., Bratislava 
Stanovisko č. 2578/05/IV-2013 
         
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
23/ Rôzne 
 
1/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie / zmenu licencie na  rozhlasové terestriálne 
vysielanie - jeseň 2013 
Predkladá: PLO  
 
Uznesenie č. 13-16/23.846:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú 
viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.  
 
Základné podmienky konaní: 
 
1. Lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie / zmenu licencie: do 18. 10. 2013 
2. Miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 Bratislava 
3.  Dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 18. 11. 2013 
 
Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania: 

LOKALITA  
FREKVENCIA 

[MHz]  
VÝKON 

[W]  

BRATISLAVA 4 101,1 30 

ČADCA 106,4 400 

KOTEŠOVÁ 90,4 200 

MARTIN 98,7 500 
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PIEŠŤANY 91,6 500 

TRENČÍN 98,9 500 

ŽARNOVICA 88,1 200 

ŽILINA 98,7 500 

LUČENEC 89,1 200 

TREBIŠOV 93,0 250 

DOMAŠA 104,2 500 

KOŠICE 104,5 100 

LEVOČA 92,6 500 

MEDZILABORCE 97,8 200 

MICHALOVCE 97,0 5000 

PREŠOV 104,1 500 

PREŠOV-STRÁŽE 90,8 1660 

ROŽŇAVA 89,0 200 

SNINA 95,9 10000 

STROPKOV 97,8 1000 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-16/980: 
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych denníkoch, na 
webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady. 
T: 27. 9. 2013                                Z: PLO, ÚRK  
 
 
2/ Oboznámenie sa Rady s Rozhodnutím č. RL/038/2013 zo dňa 27.8. 2013 
SK č.: 166-PLO/O-1867/2013 zo dňa 9.4.2013  
program/deň: Večer pod lampou/ 10. 1. 2013 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    
Predkladá: PLO  
 
Uznesenie č. 13-16/23.847:  
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
3/ Zahraničná pracovná cesta – konferencia Media Diversity for Democracy 4. - 6. 10. 2013 
Predkladá: PR 
 
Uznesenie č. 13-16/23.848:  
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu pracovníkov Kancelárie Rady R. Hrnčiarika, K. Hudecovej 
a V. Ležanskej na konferenciu Media Diversity for Democracy v dňoch 4.10.-6.10.2013 v Brne, ČR. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
V Bratislave dňa 24. 9. 2013                                
 
 
                                      

 
       Mgr. Karol Haťapka 

            podpredseda 
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                         
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Ing. Peter Alakša 


