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Zápisnica č. 17/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 8. 10. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: PhDr. Marta Danielová 
 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 164-PLO/O-1865/2013 zo dňa 9. 4. 2013  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), e),  h) a § 60 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.      číslo licencie: TKR/239 
 
3/ SK č.: 192-PLO/O-2110/2013 zo dňa 23. 4. 2013  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia  § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: SPINOZA, s.r.o.        číslo licencie: R/106 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3794/282-2013      
(na vysielanie programu Začarovaní zo dňa 24. 7. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3731/280-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 7 .2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17  
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4078/306-2013      
(na vysielanie programu VyVolení-Dom Snov zo dňa 22. 8. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3730/279-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevku Nová doba monarchií zo dňa 28. 7. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
    
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3850/285-2013 a č. 3848/287-2013      
(na vysielanie programu Narnia: Princ Kaspian zo dňa 4. 8. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4104/309-2013     
(na vysielanie programu Návrh zo dňa 25. 8. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3998/300-2013      
(na vysielanie programu Dědictví aneb Kurvahošigutntag zo dňa 17. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17    
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3957/297-2013      
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 13. 8. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3648/274-2013      
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 15. 7. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3843/286-2013     
(na vysielanie zo dňa 3. 8. 2013 – hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/104 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3889/291-2013    
(na vysielanie zo dňa 6. 8. 2013 – hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3831/292-2013      
(na vysielanie programu Colnica zo dňa 14. 7. 2013)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3263/47/TV-2013  
(monitorované dni: 25. 6. 2013) 
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava    číslo licencie: T/210 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3108/33/Ro-2013  
(monitorované dni: 19. 6. 2013) 
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.                číslo licencie: R/113  
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3179/26/Ro-2013 
(monitorované dni: 20. 6. 2013) 
Vysielateľ: Rádio Šport s.r.o.               číslo licencie: R/97 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3107/32/TV-2013 
(monitorované dni: 17. a 19. 6. 2013) 
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s.r.o.   číslo licencie: TD/54  
 
20/ SK č.: 271-PLO/O-3490/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 2488/217-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorovaný program/príspevok/deň: Rádiožurná/lTepelné hospodárstvo v Liptovskom 
Mikuláši/7.5.2013 
ÚK: RTVS,  vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: RD/1 
 
21/ SK č.: 262-PLO/O-3207/2013 zo dňa 18. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1581/143-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny /Postav dom, zasaď strom a ... ( ... najprv si vybavuj 
papiere)/ 16. 3. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
22/ SK č.: 249-PLO/O-3029/2013 zo dňa 12. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 1858/181-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/programová služba/deň: Jednotka/15. 4. 2013 
ÚK: RTVS – vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1  
 
23/ SK č.: 266-PLO/O-3485/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 2311/214-2013) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Test magazín/13. 4. 2013 
ÚK: RTVS – vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/2  
      
24/ SK č.: 270-PLO/O-3489/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 2556/220-2013) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/ programová služba/deň: TV SEN/Senické noviny/7. 5. 2013 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/67 
 
25/ SK č.: 261-PLO/O-3206/2013 zo dňa  18.6.2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 1604/163-2013, 1603/164-2013) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Harry Potter a Dary smrti/31. 3. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     čísla licencií: T/41, TD/17 
    
26/ SK č.: 257-PLO/O-3202/2013 zo dňa 18. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1586/161-2013, 1860/179-2013, 1857/189-2013)  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Posledná guľka 2. časť/24. 3. 2013/JOJ PLUS, 
Titanic 1. časť, Titanic 2. časť/14. 4. 2013/JOJ Plus, Miss Slovensko2013/14. 4. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 čísla licencií: T/219, TD/16, T/39, TD/15 
     
27/ SK č.: 259-PLO/O-3204/2013 zo dňa 18. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1649/165-2013)  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň: Super Star/31. 3. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     čísla licencií: T/41, TD/17                                                                                                      
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28/ SK č.: 250-PLO/O-3030/2013 zo dňa 12. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1514/140-2013) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2, § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/deň: Rádio YES/Yes Live/21. 3. 2013   
ÚK: BP Media, s.r.o.                    číslo licencie: R/102 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
29/ SK č.: 295-PLO/D-4066/2013 zo dňa 22. 8. 2013 
oznámenie o zmene licencie na digitálne  televízne vysielanie 
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.         číslo licencie: TD/119 
 
30/ SK č.: 304-PLO/D-4265/2013 zo dňa 9. 9. 2013 
oznámenie zmien licencií  na  televízne vysielanie 
ÚK: TV LUX  s.r.o.         číslo licencie: T/207, TD/94 
 
31/ Rôzne 

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

 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 980 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 13-17/1.848: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 164-PLO/O-1865/2013 zo dňa 9. 4. 2013  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c), e),  h) a § 60 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.      číslo licencie: TKR/239 
 
Uznesenie č. 13-17/2.849: 
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. 164-
PLO/O-1865/2013, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/239, ANTIK Telecom s.r.o., Košice 
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p o r u š i l  
 

A  
 

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

tým, 
 
že  

- v čase od 14. 11. 2012 do 31. 5. 2013 poskytoval retransmisiu programovej služby TV DOMA 
prostredníctvom IPTV a dňa 31. 5. 2013 aj prostredníctvom internetu, 

- v čase od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013 poskytoval retransmisiu programovej služby  TV 
MARKÍZA prostredníctvom IPTV a dňa 31. 5. 2013 aj prostredníctvom internetu, 

- v čase od  19. 11. 2012 do 31. 5. 2013 poskytoval retransmisiu programovej služby DAJTO 
prostredníctvom IPTV a dňa 31. 5. 2013 aj prostredníctvom internetu, 

- dňa 31. 5. 2013 poskytoval retransmisiu programovej služby TV MARKÍZA HD 
prostredníctvom IPTV, 

- dňa 31. 5. 2013 poskytoval retransmisiu programovej služby FOOOR prostredníctvom 
internetu a IPTV 

 bez súhlasu ich pôvodného vysielateľa,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

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

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

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

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

tým, 
 

že dňa 31. 5. 2013 poskytoval retransmisiu programových služieb JOJ, JOJ PLUS, ČT1, ČT2, ČT24, TV 
Region, TV Zemplín, Residence.TV, Musiq1, Regionální televize, TV LUX, TV Noe a MusicBox 
prostredníctvom internetu bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov, 

 
Hlasovanie: 

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

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

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

tým, 
 

že  
- dňa 31. 5. 2013 poskytoval retransmisiu programových služieb prostredníctvom internetu - 

retransmisia poskytovaná koncovým užívateľom, ktorí sú pripojení do elektronickej 
komunikačnej siete účastníka konania a ktorým účastník konania poskytuje pripojenie do siete 
internet, prostredníctvom virtual set-top-boxu a retransmisia poskytovaná koncovým 
užívateľom účastníka konania, ktorí nie sú pripojení do elektronickej komunikačnej siete 
účastníka konania a ktorým poskytuje pripojenie do siete internet tretia osoba, 
prostredníctvom SmartTV boxu, bez toho, aby mal takýto spôsob prenosu zapísaný 
v registrácii retransmisie č. TKR/239, 

- neoznámil Rade zmenu počtu prípojok, ktorá presiahla 20 % oproti poslednému oznámenému 
stavu, 

 
Hlasovanie: 

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

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

III. povinnosť ustanovenú v § 60 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
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že neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v § 57 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. súhrnne 
za celý územný rozsah do 31. 1. 2013 podľa stavu k 1. 1. 2013 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/981: 
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:  8. 11. 2013                             Z: PLO 
 
Úloha č. 13-17/982: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  18. 10. 2013                                                                         Z: PLO  
 
Uznesenie č. 13-17/2.850: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 164-PLO/O-
1865/2013 vedené voči účastníkovi konania ANTIK Telecom s.r.o., Košice v časti možného porušenia 
povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. e) 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/983: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania v časti a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  22. 10. 2013                             Z: PLO 
 
Úloha č. 13-17/984: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  18. 10. 2013                             Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 192-PLO/O-2110/2013 zo dňa 23. 4. 2013  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia  § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: SPINOZA, s.r.o.        číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 13-17/3.851: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania č. 192-
PLO/O-2110/2013 SPINOZA, s.r.o., Nitra,  
 
vzhľadom na to, že dňa 27. 3. 2013 nevyužíval frekvencie 90,8 MHz Žilina a 107,2 MHz Martin, 
dňa 2. 4. 2013 nevyužíval frekvencie 97,4 MHz Topoľčany a 96,4 MHz Partizánske, dňa 
3. 4. 2013 nevyužíval frekvenciu 91,8 MHz Trenčín na účely, na ktoré mu boli pridelené, čím 
naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

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

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/985: 
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: 8. 11. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-17/986: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 10. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3794/282-2013      
(na vysielanie programu Začarovaní zo dňa 24. 7. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
    
Uznesenie č. 13-17/4.852: 
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. 3794/282-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/987: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 10. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3731/280-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 7 .2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17  
 
Uznesenie č. 13-17/5.853: 
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. začína správne konanie voči vysielateľovi 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 
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28. 7. 2013 o cca 19:33 hod v programe Televízne noviny príspevok s názvom Záhadné 
hospodárenie cirkvi, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/988: 
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: 22. 10. 2013                    Z: PLO 
                     
Úloha č. 13-17/989: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 10. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4078/306-2013      
(na vysielanie programu VyVolení-Dom Snov zo dňa 22. 8. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-17/6.854: 
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 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe JOJ dňa 22. 8. 2013 v čase o cca 20:30 hod odvysielal v rámci programovej 
služby JOJ program VyVolení – Dom Snov, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti program 
zreteľne označiť názvom sponzora programu (Dek – nízkoenergetické domy), logom sponzora alebo 
odkazom na výrobok alebo službu sponzora na jeho začiatku.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-17/990: 
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: 22. 10. 2013                    Z: PLO 
                     
Uznesenie č. 13-17/6.854-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 4078/306-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/991: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 18. 10. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3730/279-2013      
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevku Nová doba monarchií zo dňa 28. 7. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17 
  
Uznesenie č. 13-17/7.855: 
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. 3730/279-2013 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  proti   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová proti 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za 
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 13-17/992: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 10. 2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3850/285-2013 a č. 3848/287-2013      
(na vysielanie programu Narnia: Princ Kaspian zo dňa 4. 8. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
         
Uznesenie č. 13-17/8.856: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 3850/285-2013 a 3848/287-
2013 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. 
a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/993: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 10. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4104/309-2013     
(na vysielanie programu Návrh zo dňa 25. 8. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-17/9.857: 
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. 4104/309-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 



 13 

Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/994: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 10. 2013                             Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3998/300-2013      
(na vysielanie programu Dědictví aneb Kurvahošigutntag zo dňa 17. 8. 2013)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41, TD/17    
Uznesenie č. 13-17/10.858: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 17. 8. 2013 o cca 13:48 hod odvysielal program Dědictví aneb Kurvahošigutntag, ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/995: 
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: 22. 10. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-17/996: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 18. 10. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3957/297-2013      
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 13. 8. 2013)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-17/11.859: 
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. 3957/297-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/997: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 18. 10. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3648/274-2013      
(na vysielanie programu Slnko, seno, slanina zo dňa 15. 7. 2013)  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-17/12.860: 
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 15. 7. 2013 o cca 20:31 
hod. a 13. 8. 2013 o cca 22:40 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ programy 
Slnko, seno, slanina, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania a   

II.  § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe JOJ dňa 15. 7. 2013 v čase od 20:00:00 hod do 20:59:59 hod mohlo dôjsť k 
odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút, 

III.  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe JOJ dňa 15. 7. 2013 odvysielal o cca 20:25 hod. bezprostredne po programe 
Najlepšie počasie komunikát propagujúci internetovú stránku www.gotatry.sk spoločnosti 
Tatry mountain resorts, a.s., ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho 
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/998: 
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: 22. 10. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-17/999: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 18. 10. 2013                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-17/12.861: 
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 súvislé záznamy vysielania programov Slnko, seno, slanina zo dňa 15. 7. 2013 
o cca 20:31 hod. a dňa 13. 8. 2013 o cca 22:40 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1000: 
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: 22. 10. 2013                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 13-17/12.862: 
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. 3648/274-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1001: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 18. 10. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3843/286-2013     
(na vysielanie zo dňa 3. 8. 2013 – hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/104 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-17/13.863: 
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. 3843/286-2013, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby FOOOR vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1002: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 10. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3889/291-2013    
(na vysielanie zo dňa 6. 8. 2013 – hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.       číslo licencie: TD/14 
 
Uznesenie č. 13-17/14.864: 
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. 3889/291-2013, smerujúcu 
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voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1003: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 10. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3831/292-2013      
(na vysielanie programu Colnica zo dňa 14. 7. 2013)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona 
                                                                                                 
Uznesenie č. 13-17/15.865: 
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. 3831/292-2013 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska – 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1004: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 10. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3263/47/TV-2013  
(monitorované dni: 25. 6. 2013) 
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava    číslo licencie: T/210 
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Uznesenie č. 13-17/16.867: 
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 Slovak Telekom, a.s. 
vo veci možného porušenia  

- § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 25. 6. 2013 o cca 
19:30 hod odvysielal na televíznej programovej službe Magio Infokanál, na ktorej má podľa 
licencie č. T/210 v znení rozhodnutia Rady č. T/210/RZL/105/2013 zo dňa 12. 6. 2013, ktoré 
nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 7. 2013, vysielať 100 % doplnkového vysielania, komunikát 
s názvom Move on, ktorý mohol naplniť definíciu programu podľa § 3 písm. i) bod 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať v súlade s udelenou 
licenciou,  

- § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe Magio Infokanál odvysielal dňa 25. 6. 2013  

- o cca 19:04 hod a o cca 21:13 hod komunikát propagujúci audiovizuálne dielo 
Beourneov odkaz v anglickom jazyku s titulkami v českom jazyku,  

- o cca 19:08 hod a o cca 21:17 hod komunikát propagujúci audiovizuálne dielo 
Snehulienka a lovec v anglickom jazyku s titulkami v českom jazyku, 

- o cca 19:10 hod a o cca 21:19 hod komunikát propagujúci audiovizuálne dielo Zásnuby 
na dobu neurčitú  v anglickom jazyku s titulkami v českom jazyku, 

- o cca 19:13 hod a o cca 21:22 hod komunikát propagujúci audiovizuálne dielo Príbeh  
o Zúfalkovi v českom jazyku,  

- o cca 19:15 hod a o cca 21:24 hod. komunikát propagujúci vysielanie televíznej 
programovej služby Fashion tv v anglickom jazyku,  

čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom  
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1005: 
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: 22. 10. 2013                             Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3108/33/Ro-2013  
(monitorované dni: 19. 6. 2013) 
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.                číslo licencie: R/113  
 
Uznesenie č. 13-17/17.868: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio WOW s.r.o., 
držiteľovi licencie č. R/113, vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na programovej službe Rádio WOW odvysielal dňa 19.06.2013 v čase o cca 
6:00, 10:01, 12:01 a 18,00 hod. sponzorované doplnkové vysielanie oznam o aktuálnom čase, pri 
ktorom neuviedol sponzorský odkaz na konci oznamu a vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Rádio WOW odvysielal dňa 
19.06.2013 v čase o cca 14:00 hod sponzorovaný program Popshow, pri ktorom neuviedol sponzorský 
odkaz na konci programu, čím mohlo dôjsť k porušeniam povinnosti označiť sponzora programu na 
začiatku a na konci programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1006: 
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: 22.10.2013                               Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3179/26/Ro-2013 
(monitorované dni: 20. 6. 2013) 
Vysielateľ: Rádio Šport s.r.o.               číslo licencie: R/97 
 
Uznesenie č. 13-17/18.869: 
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. 3179/26/Ro - 2013 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní zo dňa 20.6.2013 vysielateľa Rádio Šport, s.r.o., Košice, s licenciou č. 
R/97 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-17/1007: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18. 10. 2013                                   Z: PgO 
  
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3107/32/TV-2013 
(monitorované dni: 17. a 19. 6. 2013) 
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s.r.o.   číslo licencie: TD/54 
 
Uznesenie č. 13-17/19.870: 
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 Devínskonovoveská 
televízia, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že na programovej službe Devínskonovoveská televízia 

- dňa 17. 6. 2013 o cca 17:38, 18:51, 19:40 hod a dňa 19. 6. 2013 o cca 17:37, 18:27, 18:51, 
19:41 hod odvysielal komunikáty propagujúce letný tábor ISTRA CENTRA, ktoré mohli 
naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich rozoznateľného 
a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými 
zložkami programovej služby,  

- dňa 17. 6. 2013 o cca 17:38, 18:52, 19:41 hod a dňa 19. 6. 2013 o cca 17:38, 18:27, 18:52, 
19:41 hod odvysielal komunikáty propagujúce exkurziu s názvom Niva Moravy a komunikáty 
propagujúce výlet k Neziderskému jazeru, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí 
programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby  

- dňa 17. 6. 2013 o cca 17:42, 18:31, 18:56, 19:45 hod a dňa 19. 6. 2013 o cca 17:42, 18:31, 
18:56, 19:45 hod odvysielal komunikáty propagujúce letný tábor – Športovo-anglický camp 
a denný tábor v Devínskej Novej Vsi, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí 
programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

- dňa 17. 6. 2013 o cca 17:45, 18:34, 19:48 hod a dňa 19. 6. 2013 o cca 17:45, 18:34, 19:48 hod 
odvysielal komunikáty propagujúce Vinotéku LUDVIG, služby spoločnosti SWAN, a.s., 
predajňu OPTIKA M, fitnescentrum Extreme BEST fit zone, spoločnosť Toldy Brothers, s.r.o. 
a dňa 17. 6. 2013 o cca 18:59 a dňa 19. 6. 2013 o cca 18:59 hod odvysielal komunikáty 
propagujúce Vinotéku LUDVIG a služby spoločnosti SWAN, a.s., ktoré mohli naplniť 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez toho, aby po odvysielaní 
posledného komunikátu došlo k ich rozoznateľnému a zreteľnému oddeleniu od iných častí 
programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby a dňa 
19. 6. 2013 o cca 19:26 hod odvysielal komunikát propagujúci spoločnosť Toldy Brothers, 
s.r.o. ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., bez 
toho, aby po jeho odvysielaní došlo k jeho rozoznateľnému a zreteľnému oddeleniu od iných 
častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-17/1008: 
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: 22. 10. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 20/  
SK č.: 271-PLO/O-3490/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 2488/217-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Rádiožurná/lTepelné hospodárstvo v Liptovskom 
Mikuláši/7.5.2013 
ÚK: RTVS,  vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: RD/1 
 
Uznesenie č. 13-17/20.871: 
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. 
271-PLO/O-3490/2013 Rozhlas a televízia Slovenska 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že v rámci programovej služby Rádio Slovensko dňa 7. 5. 2012 o cca 12:00 hod odvysielal program 
Rádiožurnál, v rámci ktorého odvysielal príspevok Tepelné hospodárstvo v Liptovskom Mikuláši, 
v ktorom boli prezentované jednostranné a neúplné informácie o zámere vedenia mesta Liptovský 
Mikuláš, týkajúcom sa fungovania tepelného hospodárstva v meste, keďže stanovisko dotknutej 
strany, ktorou je v danej veci poslanec mestského zastupiteľstva a predchádzajúci primátor mesta 
Liptovský Mikuláš, Ján Blcháč, resp. poslanecký klub strany SMER-SD, nebolo v príspevku 
sprostredkované, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť predmetného programu, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1009: 
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:  8. 11. 2013                                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-17/1110: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 18. 10. 2013                                                       Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 262-PLO/O-3207/2013 zo dňa 18. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1581/143-2013) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny /Postav dom, zasaď strom a ... ( ... najprv si vybavuj 
papiere)/ 16. 3. 2013 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-17/21.872: 
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. 262-
PLO/O-3207/2013 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 na  televíznej programovej službe JOJ dňa 16. 3. 2013 o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci 
programu Noviny príspevok s názvom Postav dom, zasaď strom a ... (... najprv si vybavuj papiere), 
v ktorom neposkytol priestor na vyjadrenie a ani nesprostredkoval argumenty dotknutej strany 
príspevku – susedovi stavebníčky Jany Sifkovej, ku skutočnostiam, ktoré v príspevku odzneli, najmä 
k obvineniam, že „...brzdí trinástim rodinám vo výstavbe domov už tri roky.“ z dôvodu, že „...si 
myslel, že on bude bývať na konci ulice posledný.“ 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1111: 
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: 8. 11. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-17/1112: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 10. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 249-PLO/O-3029/2013 zo dňa 12. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(sťažnosť č. 1858/181-2013) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/programová služba/deň: Jednotka/15. 4. 2013 
ÚK: RTVS – vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/1 
 
Uznesenie č. 13-17/22.873: 
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. 
249-PLO/O-3029/2013 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 
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dňa 15. 4. 2013 o cca 19:41:32 hod na programovej službe Jednotka odvysielal informácie o svojej 
programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií, 
pričom k programom Raj pre dvoch a Na krok od neba, ktoré boli klasifikované ako nevhodné 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  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1000  €, 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  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1013: 
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. 11. 2013                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 13-17/22.874: 
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. 249-PLO/O-3029/2013 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 
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zastavuje, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1014: 
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: 22. 10. 2013                 Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 266-PLO/O-3485/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 2311/214-2013) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Test magazín/13. 4. 2013 
ÚK: RTVS – vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/2  
 
Uznesenie č. 13-17/23.875: 
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. 266-PLO/O-3485/2013 podľa § 
30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-17/1015: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22. 10. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-17/1016: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 10. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 270-PLO/O-3489/2013 zo dňa 2. 7. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 2556/220-2013) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/ programová služba/deň: TV SEN/Senické noviny/7. 5. 2013 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/67 
 
Uznesenie č. 13-17/24.876: 
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. 270-
PLO/O-3489/2013 Videoštúdio RIS, spol. s r.o.  
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že na televíznej programovej službe TV SEN dňa 7. 5. 2013 odvysielal o cca 18:24 hod. reklamný spot 
propagujúci piváreň „U Albína“ , v ktorom nezabezpečil povinnosť, aby v reklame neúčinkovali 
redaktori spravodajských programov, a to ani v obraze, ani vo zvuku,  

 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1017: 
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: 8. 11. 2013                 Z: PLO 
 
Úloha č. 13-17/1018: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 10. 2013                  Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 261-PLO/O-3206/2013 zo dňa  18.6.2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosti č. 1604/163-2013, 1603/164-2013) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Harry Potter a Dary smrti/31. 3. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     čísla licencií: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-17/25.877: 
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. 261-
PLO/O-3206/2013 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že v rámci programu Harry Potter a Dary smrti odvysielaného na programovej službe TV MARKÍZA 
dňa 31. 3. 2013 o cca 13:21 hod odvysielal  

- o cca 13:55 hod zvukovo-obrazový prostriedok oddeľujúci reklamu od iných častí 
programovej služby a reklamný blok (ďalej aj ako „reklama“), ktorých priemerná hladina 
intenzity zvuku bola o 8,241756672 dB vyššia ako priemerná hladina intenzity zvuku 
päťminútového úseku programu, ktorý po vysielaní reklamy nasledoval, čím došlo 
k odvysielaniu reklamy spôsobom, že jej zvuková intenzita bola vyššia ako zvuková intenzita 
programu vysielaného v čase tesne nasledujúcom po jej odvysielaní, 

- o cca 14:29 hod reklamu, ktorej priemerná hladina intenzity zvuku bola o 7,202278416 dB  
vyššia ako priemerná hladina intenzity zvuku päťminútového úseku programu, ktorý 
vysielaniu reklamy predchádzal a o 20,09880481 dB vyššia ako priemerná hladina intenzity 
zvuku päťminútového úseku programu, ktorý po vysielaní reklamy nasledoval, čím došlo 
k odvysielaniu reklamy spôsobom, že jej zvuková intenzita bola vyššia ako zvuková intenzita 
programu vysielaného v čase predchádzajúcom jej vysielaniu ako aj v čase tesne 
nasledujúcom po jej odvysielaní, 
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- o cca 15:00 hod reklamu, ktorej priemerná hladina intenzity zvuku bola o 9,637222876 dB  
vyššia ako priemerná hladina intenzity zvuku päťminútového úseku programu, ktorý 
vysielaniu reklamy predchádzal, čím došlo k odvysielaniu reklamy spôsobom, že jej zvuková 
intenzita bola vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase predchádzajúcom jej 
vysielaniu, 

 
Hlasovanie: 

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

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

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 4000 €, slovom štyritisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***13, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1019: 
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: 8. 10. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-17/1020: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28. 9. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 257-PLO/O-3202/2013 zo dňa 18. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1586/161-2013, 1860/179-2013, 1857/189-2013)  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
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Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Posledná guľka 2. časť/24. 3. 2013/JOJ PLUS, 
Titanic 1. časť, Titanic 2. časť/14. 4. 2013/JOJ PLUS, Miss Slovensko2013/14. 4. 2013/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 čísla licencií: T/219, TD/16, T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-17/26.878: 
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. 
257-PLO/O-3202/2013 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

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

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

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

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 3500 €, 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,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1021: 
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: 8. 11. 2013                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 13-17/26.879: 
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. 257-PLO/O-3202/2013 vedené 
voči spoločnosti MAC TV s.r.o. 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 § 35 ods. 3 zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programov Posledná guľka 2. časť, Titanic 1. časť 
a Titanic 2. časť 
 

zastavuje, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1022: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22. 10. 2013                 Z: PLO 
 
Úloha č. 13-17/1023: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 10. 2013                  Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 259-PLO/O-3204/2013 zo dňa 18. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1649/165-2013)  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň: SuperStar/31. 3. 2013 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     čísla licencií: T/41, TD/17 
 
Uznesenie č. 13-17/27.880: 
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. 259-PLO/O-3204/2013 vedené 
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voči spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1024: 
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: 22. 10. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 250-PLO/O-3030/2013 zo dňa 12. 6. 2013 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 1514/140-2013) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2, § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/deň: Rádio YES/Yes Live/21. 3. 2013   
ÚK: BP Media, s.r.o.                    číslo licencie: R/102 
 
Uznesenie č. 13-17/28.881: 
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. 250-PLO/O-3030/2013 BP Media, s.r.o.  
 

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

 
tým, že v rámci rozhlasovej programovej služby RÁDIO YES dňa 21.03.2013 o cca 15:00 hod. 
odvysielal program Yes Live, obsahujúci verbálne informácie o tovaroch – pánske tričká značky 
Mustang a prírodné produkty z ovocia, hrozna a medu z predajní Vine Ville, ktoré naplnili definíciu 
umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom nezabezpečil povinnosť 
zreteľne informovať verejnosť o umiestnení produktov pri pokračovaní programu po prerušení 
mediálnou komerčnou komunikáciou o cca 15:18 hod., 15:36 hod., 15:49 hod., 16:19 hod. a 16:47 
hod., 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-17/1025: 
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: 22. 10. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-17/1026: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 10. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 295-PLO/D-4066/2013 zo dňa 22. 8. 2013 
oznámenie o zmene licencie na digitálne  televízne vysielanie 
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.         číslo licencie: TD/119 
  
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 304-PLO/D-4265/2013 zo dňa 9. 9. 2013 
oznámenie zmien licencií  na  televízne vysielanie 
ÚK: TV LUX  s.r.o.         číslo licencie: T/207, TD/94 
  
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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V Bratislave dňa 8. 10. 2013                                
                                      
 
 

          prof. Miloš Mistrík 
                predseda 
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                         
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: PhDr. Marta Danielová 


