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Zápisnica č. 15/2012
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 28. 8. 2012 o 9:30 hod.

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 predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 222-PLO/O-2358/2012 zo dňa 24.04.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: QUESTHOUSE, a.s. číslo licencie: T/200

3/ SK č.: 280-PLO/O-3282/2012 zo dňa 12.06.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2769-222/2012 zo dňa 22.05.2012)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK : T.F.M., spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/143

4/ SK č.: 326-PLO/D-3791/2012 zo dňa 13.07.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. TD/47 na celoplošné digitálne televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3091/234-2012
(na vysielanie programu KRIMI / Koniec trápenia? zo dňa 21.5.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3024/228-2012
(na vysielanie piesne Ukáž mi lásku v programe MAXXIMUM MUZIKY zo dňa 1.6.2012)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s. číslo licencie: R/105

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3433/256-2012
(na vysielanie programu Matrix Reloaded zo dňa 23.6.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3227/243-2012
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 7.6.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3246/244-201
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12. 6. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3309/251-2012
(na vysielanie programu Farma zo dňa 16. 06. 2012)
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Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3125/238-2012
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 7. 6. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3152/240-2012
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 10. 6. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3680/270-2012
(na vysielanie programu Súdna sieň - hlasitosť reklamy zo dňa 4. 7. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

14/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3347/252-2012, 3522/253-2012
(na vysielanie programu Extrémne rodiny zo dňa 18.6.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3229/241-2012
(na vysielanie programu Extrémne rodiny zo dňa 11.6.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3656/268-2012
(na vysielanie programu Extrémne rodiny zo dňa 9.4.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2948/225-2012
(na vysielanie programu Tecumseh zo dňa 27.5.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o číslo licencie: T/219

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3070/232-2012
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 01. 06. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

19/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3303/245-2012, 3304/246-2012, 3305/247-2012, 3306/248-2012, 3307/249-2012,
3308/250-2012, 3434/255-2012
(na vysielanie programu Farma zo dňa 14. 06. 2012 a 15.06.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

20/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3069/230-2012 a č. 3074/231-2012
(na vysielanie programu Večer na tému zo dňa 1. 6. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3125/237-2012
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(na vysielanie programu Kód Apokalypsy zo dňa 3. 6. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3098/235-2012
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Môj sused advokát(ka)
zo dňa 23. 4. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3978/227-2012
(na vysielanie programu Show Jana Krausa zo dňa 26.5.2012)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o. číslo licencie: T/125

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3153/242-2012
(na vysielanie programu Denník šialenej manželky zo dňa 10. 06. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3029/229-2012
(na vysielanie programu Horton zo dňa 1. 6. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3125/236-2012
(na vysielanie programu Prenasledovaná zo dňa 3. 6. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3577/265-2012
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 18.6.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

28/ Kontrolný monitoring
Správa č. 22/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 3.6.2012 )
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o. číslo licencie: T/125

29/ Kontrolný monitoring
Správa č. 23/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 22. a 29.5.2012 )
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany číslo licencie: TD/13

30/ Kontrolný monitoring
Správa č. 26/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27.6.2012)
Vysielateľ: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., Partizánske číslo licencie: T/179

31/ Kontrolný monitoring
Správa č. 24/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 12.5.2012)
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o. číslo licencie: T/190
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32/ Kontrolný monitoring
Správa č. 27/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 8. a 11.6.2012)
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. číslo licencie: T/43

33/ Kontrolný monitoring
Správa č. 29/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 8. a 12.6.2012)
Vysielateľ: GAAD REAL, s.r.o., Prešov číslo licencie: TD/49

34/ Kontrolný monitoring
Správa č. 9/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 13. 6. 2012)
Vysielateľ: Marek Petráš číslo licencie: R/93

35/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2012
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska

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

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 35/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vysielanie: http://tivi.azet.sk/video/1199320/majk-spirit-na-slavikovi-chcel-sokovat-ked-dakoval-za-
rastlinku.html)
Prevádzkovateľ: Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.

37/ SK č.: 270-PLO/O-3051/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č.
1280/76-2012, 1371/94-2012, 1398/104-2012), Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa
zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 1371/97-2012, 1388/102-2012)
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program /dni: Farma/06.03.2012 a 12.03.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

38/ SK č.: 269-PLO/O-3050/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č.:
1280/76-2012; 1371/94-2012; 1398/104-2012)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam: program/deň: Farma/06.03.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

39/ SK č.: 253-PLO/O-2722/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
1191/86-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Muži v čiernom /03.03.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

40/ SK č.: 254-PLO/O-2723/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
1784/160-2012)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/dni:  Vodka 1906/20. 2. 2012, 27. 2. 2012, 4. 3. 2012 a 11. 3. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
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41/ SK č.: 243-PLO/O-3015/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie: Správa č. 2/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program/deň: Supermix/16.01.2012
ÚK: Marian Dokupil – Doko Media číslo licencie: R/89

42/ SK č.: 283-PLO/O-3285/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
2077/179-2012)
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň: reklamný spot firmy Altgas, s.r.o./06.04.2012
ÚK: GAYA, s.r.o. číslo licencie: TD/58

43/ SK č.: 256-PLO/O-2725/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
1123/65-2012)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný deň/čas: 26.02.2012/21:00 hod. – 22:00 hod.
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

44/ SK č.: 251-PLO/O-2720/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  č.
1254/74-2012, 1280/75-2012, 1311/87-2012, 1372/98-2012, 1634/138-2012, 1642/139-2012,
1655/140-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/dni: Hotel Paradise/05.03.2012 a 06.03.2012
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

45/ SK č.: 250-PLO/O-2719/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  č.
1293/78-2012, 1294/79-2012, 1295/80-2012, 1310/81-2012, 1311/87-2012, 1372/98-2012, 1634/138-
2012, 1642/139-2012, 1655/140-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/dni: Hotel Paradise/06.03.2012 a 07.03.2012
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

46/ SK č.: 255-PLO/O-2724/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
1123/65-2012)
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Slávik/26.02.2012
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

47/ SK č.: 150-PLO/O-1789/2012 zo dňa 20.03.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
157/11-2012)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Šport/Futbalový Víkend šampiónov? Kdeže!! Víkend
babrákov!!/06.01.2012
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

48/ SK č.: 224-PLO/O-2360/2012 zo dňa 24.04.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
754/41-2012)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
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Monitorovaný program/deň: Šesť dní, sedem nocí/11.02.2012
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
ÚP: 10.00 hod.

49/ SK č.: 257-PLO/O-2726/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa č. 11/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadané záznamy: program/deň: Krimi/09.03.2012, Noviny/10.03.2012, Hotel Paradise/05.03.2012,
06.03.2012, 07.03.2012, Extrémne rodiny/02.03.2012, 05.03.2012 a súvislý záznam vysielania
programovej služby JOJ z dní 20.02.2012 od 17:30 hod. do 18:30 hod., 21.03.2012 od 19:55 hod. do
22:05 hod.
ÚK: MAC TV  s.r.o. číslo licencie: T/39

50/ SK č.: 90-PLO/O-1544/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 223/88-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského
rozhlasu
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/28.12.2009
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

51/ SK č.: 247-PLO/O-2716/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
1111/64-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Slušnosť v politike/17.02.2012
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o. číslo licencie: R/75

NEVEREJNÉ

52/ SK č.: 331-PLO/D-3955/2012 zo dňa 23.07.2012
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: Stelartv s.r.o.

53/ SK č.: 302-PLO/D-3558/2012 zo dňa 28.06.2012
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o. číslo registrácie: TKR/256

54/ SK č.: 264-PLO/D-2375/2012 zo dňa 27.04.2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ján Gregor číslo registrácie: TKR/134

55/ SK č.: 101-PLO/D-623/2012 zo dňa 06.02.2012
vo veci oznámenia o zmene údajov registrácie retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo registrácie: TKR/255

56/ SK č.: 278-PLO/D-3128/2012 zo dňa 08.06.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencií č. T/125 a TD/14 na televízne vysielanie
ÚK: C.E.N. s.r.o. čísla licencie: T/125, TD/14

57/ SK č.: 261-PLO/D-2819/2012 zo dňa 24.05.2012
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/78 a TD/92 na televízne vysielanie
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o. čísla licencií: T/78, TD/92



7

58/ SK č.: 299-PLO/D-3177/2012 zo dňa 11.06.2012
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/210 na televízne vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo licencie: T/210

59/ SK č.: 314-PLO/D-3645/2012 zo dňa 04.07.2012
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/179 na televízne vysielanie
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. číslo licencie: T/179

60/ SK č.: 301-PLO/D-3575/2012 zo dňa 29.06.2012
vo veci oznámenia o zmene licencií č. R/75 a RD/16 na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o. čísla licencií: R/75, RD/16

61/ SK č.: 279-PLO/D-3222/2012 zo dňa 13.06.2012
vo veci oznámenia o zmene licencií č. R/97 a RD/15 na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Šport s.r.o. čísla licencií: R/97, RD/15

62/ SK č.: 330-PLO/D-3864/2012 zo dňa 18.07.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/109 na rozhlasové vysielanie
ÚK: DRV s.r.o. číslo licencie: R/109

63/ SK č.: 328-PLO/D-3838/2012 zo dňa 17.07.2012
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti  licencie č. R/92 na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o. číslo licencie: R/92

64/ SK č.: 333-PLO/D-4222/2012 zo dňa 16.08.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/113 na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio WOW s.r.o. číslo licencie: R/113

65/ Rôzne

Ústne pojednávanie:
10:00 hod. - MAC TV s.r.o. - SK č.: 224-PLO/O-2360/2012

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

K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 734 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú
splnené.

Uznesenie č. 12-15/1.681: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 2/
SK č.: 222-PLO/O-2358/2012 zo dňa 24.04.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: QUESTHOUSE, a.s. číslo licencie: T/200

Uznesenie č. 12-15/2.682:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 222-PLO/O-
2358/2012 QUESTHOUSE, a.s.,

p o r u š i l

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

tým,

že nepodal návrh na zápis činnosti vykonávanej podľa zákona č. 308/2000 Z. z., ktorá spočíva vo
vysielaní televíznej programovej služby TeleNET tv na základe licencie č. T/200, do Obchodného
registra Slovenskej republiky najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia
Rady č. T/200/2007,

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

Úloha č. 12-15/735:
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:  28.09.2012           Z: PLO

K bodu 3/
SK č.: 280-PLO/O-3282/2012 zo dňa 12.06.2012
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2769-222/2012 zo dňa 22.05.2012)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK : T.F.M., spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/143

Uznesenie č. 12-15/3.683:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 280O/O-3282/2012
vedené proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/143 T.F.M., spol. s r.o., vo veci možného
porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať retransmisiu
programových služieb len so súhlasom pôvodných vysielateľov týchto programových služieb podľa §
30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

z a s t a v u j e ,

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/736:
Kancelária Rady podľa § 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:  11.09.2012                                Z: PLO

Úloha č. 12-15/737:
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti.
T:  07.09.2012                        Z: PLO

K bodu 4/
SK č.: 326-PLO/D-3791/2012 zo dňa 13.07.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. TD/47 na celoplošné digitálne televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/47
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Uznesenie č. 12-15/4.684:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 326-PLO/D-3791/2012 začatom
dňa 13.07.2012, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila
žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú
Rade účastníkom konania:

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica

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

ro zho d nut i e :

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

mení

 licenciu č. TD/47 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby takto:

Čl. I bod 2, 4 a 5 sa menia a znejú:

     „ 2.   Názov programovej služby: DAJTO

      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 168 hodín / týždenne

      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej
radou (podľa podania účastníka konania č. 3791/2012 zo dňa 13.07.2012)
a) Programová služba (100%):
 1. Doplnkové vysielanie – 15 %

              2. Programy -  85 %
             b) Programy (100 %) ( z toho preberané - 0%)

 Spravodajstvo: 0 %
 Publicisticka: a) politická : 0 %

           b) ostatná : 0 %
 Dokumentárne programy: 0 %
 Dramatické programy: 81 %
 Zábavné programy: 16,5 %
 Hudobné programy: 0 %
 Vzdelávacie programy: 0 %
 Náboženské programy: 0 %
 Šport: 2,5 % “

Čl. III sa mení v časti Doložky doplnkových obsahových služieb a znie:

 „Doložky doplnkových obsahových služieb:
a. názov doplnkovej obsahovej služby: DAJTO text
b.   špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext

2.1.  názov doplnkovej obsahovej služby: DAJTO epg
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2.2   špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup k programovej službe

3.1. názov doplnkovej obsahovej služby: DAJTO plus
3.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup k programovej službe“

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/738:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 326-PLO/D-3791/2012 a zašle ho
účastníkovi konania, spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava – Záhorská
Bystrica spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 28.09.2012           Z: PLO

K bodu 5/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3091/234-2012
(na vysielanie programu KRIMI / Koniec trápenia? zo dňa 21.5.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/5.685:
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. 3091/234-2012, smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/739:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 7.9.2012                        Z: PgO
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K bodu 6/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3024/228-2012
(na vysielanie piesne Ukáž mi lásku v programe MAXXIMUM MUZIKY zo dňa 1.6.2012)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s. číslo licencie: R/105

Uznesenie č. 12-15/6.686:
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 EUROPA 2, a. s.  vo
veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal dňa
01.06.2012 o cca 12:00 hod. program Maxximum muziky, v rámci ktorého odvysielal pieseň
interpretov Rakbyho a Bacila s názvom Ukáž mi lásku, pričom nezabezpečil časové zaradenie tohto
programu v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel,
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/740:
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: 11.09.2012                       Z: PLO

Úloha č. 12-15/741:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 07.09.2012                       Z: PgO

K bodu 7/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3433/256-2012
(na vysielanie programu Matrix Reloaded zo dňa 23.6.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 12-15/7.687:
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. 3433/256-2012 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA,
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
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Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/742:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012           Z: PgO

K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3227/243-2012
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 7.6.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/8.688:
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. 3227/243-2012 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
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/743:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012                        Z: PgO

K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3246/244-201
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12. 6. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 12-15/9.689:
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.



14

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 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
12.06.2012 o cca 20:23 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Farma,
ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu
Jednotného systému označovania.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/744:
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: 11.09.2012                       Z: PLO

Úloha č. 12-15/745:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 07.09.2012           Z: PgO

K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3309/251-2012
(na vysielanie programu Farma zo dňa 16. 06. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 12-15/10.690:
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. 3309/251-2012, smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA,
spol. s r.o., a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 12-15/746:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012           Z: PgO

Uznesenie č. 12-15/10.691:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom
na §  39a  ods.  5  písm.  d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej
programovej služby TV MARKÍZA dňa 16.06.2012 o cca 20:24 hod. odvysielal program Farma,
v ktorom mohli byť umiestnené produkty, pričom v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu
povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na
začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou
komunikáciou o cca 20:51 hod. a 21:15 hod.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/747:
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: 11.09.2012           Z: PLO

K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3125/238-2012
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 7. 6. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/11.692:
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. 3125/238-2012, smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša zdržal sa
Dinka proti
Haťapka neprítomný
Holan za
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Podracká      zdržala sa
Škultéty za
Vendrinský za

Výsledok hlasovania: 5-1-2, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 12-15/748:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 7.9.2012                        Z: PgO

K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3152/240-2012
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 10. 6. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 12-15/12.693:
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. 3152/240-2012 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa na základe zákona – Rozhlasu
a televízii Slovenska a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000
Z. z. za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/749:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 7.9.2012 Z: PgO

K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3680/270-2012
(na vysielanie programu Súdna sieň - hlasitosť reklamy zo dňa 4. 7. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/391

Uznesenie č. 12-15/13.694:
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. 3680/270-2012, smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.
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Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/750:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012 Z: PgO

K bodu 14/
Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3347/252-2012, 3522/253-2012
(na vysielanie programu Extrémne rodiny zo dňa 18.6.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/391

Uznesenie č. 12-15/14.695:
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 MAC TV s.r.o. vo veci možného
porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 18.06.2012 o cca
21:31 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Extrémne rodiny, ktorý svojím
obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich – Katky,
Tonka, Doda a jeho matky Marty.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/751:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.
T: 7.9.2012 Z: PgO

Úloha č. 12-15/752:
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: 11.09.2012           Z: PLO
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K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3229/241-2012
(na vysielanie programu Extrémne rodiny zo dňa 11.6.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/15.696:
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 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 11.06.2012 o cca 21:23
hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Extrémne rodiny, ktorý označil
ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu
Jednotného systému označovania,

II. § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 11.06.2012 o cca
21:23 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Extrémne rodiny, ktorý
svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti
účinkujúcich – Katky, Tonka a jeho otca Antona, Doda a jeho matky Marty.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/753:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 7.9.2012 Z: PgO

Úloha č. 12-15/754:
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: 11.09.2012           Z: PLO

K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3656/268-2012
(na vysielanie programu Extrémne rodiny zo dňa 9.4.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/16.697:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 3656/268-2012, smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.
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Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/755:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 7.9.2012 Z: PgO

K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2948/225-2012
(na vysielanie programu Tecumseh zo dňa 27.5.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o číslo licencie: T/219

Uznesenie č. 12-15/17.698:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. vo
veci možného porušenia §  36  ods.  2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej
programovej službe JOJ Plus dňa 27.5.2012 v čase od 17:00 hod. do 18:00 hod. a v čase od 19:00 hod.
do 20:00 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu
vyššom ako 12 minút.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/756:
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: 11.9.2012 Z: PLO

Úloha č. 12-15/757:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 7.9.2012 Z: PgO
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K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3070/232-2012
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 01. 06. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 12-15/18.699:
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. 3070/232-2012 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA,
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/758:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012 Z: PgO

K bodu 19/
Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3303/245-2012, 3304/246-2012, 3305/247-2012, 3306/248-2012, 3307/249-2012,
3308/250-2012, 3434/255-2012
(na vysielanie programu Farma zo dňa 14. 06. 2012 a 15.06.2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 12-15/19.700:
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 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.
s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa
14.06.2012 o cca 20:23 hod. v premiére a dňa 15.06.2012 o cca 14:13 hod. v repríze odvysielal
program Farma, ktorý by mohol ohroziť morálny vývin maloletých a označením ktorého ako
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu
jednotného systému označovania.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
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Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/759:
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: 11.09.2012 Z: PLO

Úloha č. 12-15/760:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.
T: 07.09.2012        Z: PgO

K bodu 20/
Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3069/230-2012 a č. 3074/231-2012
(na vysielanie programu Večer na tému zo dňa 1. 6. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 12-15/20.701:
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. 3069/230-2012, 3074/231-
2012, smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Devín, vysielateľa Rozhlas
a televízia Slovenska a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000
Z. z. za neopodstatnené.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/761:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 7.9.2012 Z: PgO

K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3125/237-2012
(na vysielanie programu Kód Apokalypsy zo dňa 3. 6. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/21.702:
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. 3125/237-2012 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
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/762:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012            Z: PgO

K bodu 22/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3098/235-2012
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Môj sused advokát(ka)
zo dňa 23. 4. 2012)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 12-15/22.703:
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. 3098/235-2012 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa na základe zákona – Rozhlasu a
televízii Slovenska a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.
z. za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/763:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 7.9.2012            Z: PgO
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K bodu 23/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3978/227-2012
(na vysielanie programu Show Jana Krausa zo dňa 26.5.2012)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie č. 12-15/23.704:
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. 2978/227-2012 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala uvedenú
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/764:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 7.9.2012            Z: PgO

K bodu 24/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3153/242-2012
(na vysielanie programu Denník šialenej manželky zo dňa 10. 06. 2012)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/4

Uznesenie č. 12-15/24.705:
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. 3153/242-2012 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA,
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 12-15/765:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012           Z: PgO

K bodu 25/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3029/229-2012
(na vysielanie programu Horton zo dňa 1. 6. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/25.706:
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. 3029/229-2012, smerujúcu
voči  vysielaniu  televíznej  programovej  služby  JOJ  vysielateľa  MAC  TV  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
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/766:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012           Z: PgO

Uznesenie č. 12-15/25.707:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo
veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že časový úsek od cca
21:21:43 hod. do 21:51:43 hod. programu Horton odvysielaného v rámci programovej služby JOJ dňa
01.06.2012 o cca 20:21 hod., ktorý zodpovedá tretiemu 30 minútovému časovému úseku trvania
predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamného bloku, a to o cca 21:23:38 hod. a o cca
21:51:32 hod.

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

Úloha č. 12-15/767:
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: 11.09.2012                     Z: PLO

K bodu 26/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3125/236-2012
(na vysielanie programu Prenasledovaná zo dňa 3. 6. 2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/26.708:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 3125/236-2012 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
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/768:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012            Z: PgO

K bodu 27/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3577/265-2012
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 18.6.2012)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/27.709:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 3577/265-2012 smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
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Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/769:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012            Z: PgO

K bodu 28/
Kontrolný monitoring
Správa č. 22/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 3.6.2012 )
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie č. 12-15/28.710:
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. 22/2012/TV o kontrole
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní
zo dňa 3.6.2012 vysielateľa C.E.N. s.r.o. s licenciou č. T/125 nebolo zistené porušenie právnych
predpisov.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/770:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 7.9.2012                                                                                                                     Z: PgO

K bodu 29/
Kontrolný monitoring
Správa č. 23/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 22. a 29.5.2012 )
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany číslo licencie: TD/13

Uznesenie č. 12-15/29.711:
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. 23/2012/TV o kontrole
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní
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z dní 22.05.2012 a 29.05.2012 vysielateľa TV Karpaty, s.r.o., s licenciou č. TD/13 nebolo zistené
porušenie právnych predpisov.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/771:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 07.09.2012     Z: PgO

K bodu 30/
Kontrolný monitoring
Správa č. 26/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27.6.2012)
Vysielateľ: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., Partizánske číslo licencie: T/179

Uznesenie č. 12-15/30.712:
Návrh uznesenia:
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. 26/2012/TV o kontrole
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní
zo dňa 27.06.2012 vysielateľa VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o., s licenciou č. T/179 nebolo
zistené porušenie právnych predpisov.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty neprítomný
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/772:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 07.09.2012     Z: PgO

K bodu 31/
Kontrolný monitoring
Správa č. 24/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 12.5.2012)
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s. r. o. číslo licencie: T/190
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Uznesenie č. 12-15/31.713:
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 INTERACTIV.ME,
s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že
nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby RING TV zo dňa
12.05.2012 v čase od 0:00 hod. do 08:00 hod.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty neprítomný
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/773:
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci.
T: 11.09.2012 Z: PLO

K bodu 32/
Kontrolný monitoring
Správa č. 27/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 8. a 11.6.2012)
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. číslo licencie: T/43

Uznesenie č. 12-15/32.714:
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. 27/2012/TV o kontrole
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní
z dní 08.06.2012 a 11.06.2012 vysielateľa Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., s licenciou č. T/43
nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty neprítomný
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/774:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 07.09.2012     Z: PgO
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K bodu 33/
Kontrolný monitoring
Správa č. 29/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 8. a 12.6.2012)
Vysielateľ: GAAD REAL, s.r.o., Prešov číslo licencie: TD/49

Uznesenie č. 12-15/33.715:
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. 29/2012/TV o kontrole
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní
z dní 08.06.2012 a 12.06.2012 vysielateľa GAAD REAL, s.r.o., s licenciou č. TD/49 nebolo zistené
porušenie právnych predpisov.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty neprítomný
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/775:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 07.09.2012     Z: PgO

K bodu 34/
Kontrolný monitoring
Správa č. 9/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 13. 6. 2012)
Vysielateľ: Marek Petráš číslo licencie: R/93

Uznesenie č. 12-15/34.716:
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. 9/12/RO o kontrole
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní
zo dňa 13.06.2012 vysielateľa Marek Petráš s licenciou č. R/93 nebolo zistené porušenie právnych
predpisov.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty neprítomný
Vendrinský za

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté
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Úloha č. 12-15/776:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 07.09.2012     Z: PgO

K bodu 35/
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2012
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska

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

Uznesenie č. 12-15/35.717:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) a l) 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 MAC TV s.r.o. vo veci
možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci digitálneho
vysielania programovej služby JOJ PLUS nedosiahol v mesiacoch máj a jún 2012 zákonom stanovený
10%-ný podiel vysielania s multimodálnym prístupom formou skrytých alebo otvorených titulkov
alebo tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/777:
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: 11.09.2012                       Z: PLO

K bodu 36/
Kontrolný monitoring
Správa č. 35/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vysielanie: http://tivi.azet.sk/video/1199320/majk-spirit-na-slavikovi-chcel-sokovat-ked-dakoval-za-
rastlinku.html)
Prevádzkovateľ: Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.

Uznesenie č. 12-15/36.718:
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 Ringier Axel Springer
Slovakia, a. s., poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke
www.cas.sk sekcia „tivi.sk“ vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.
v súvislosti s tým, že v rámci tejto sekcie v rubrike Celebrity poskytoval program Majk Spirit na
Slávikovi: Chcel šokovať, keď ďakoval za rastlinku?, ktorý vzhľadom na svoj obsah a spôsob
spracovania mohol otvorene propagovať užívanie omamných látok.
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Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/778:
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: 11.09.2012           Z: PLO

K bodu 37/
SK č.: 270-PLO/O-3051/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č.
1280/76-2012, 1371/94-2012, 1398/104-2012), Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa
zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 1371/97-2012, 1388/102-2012)
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program /dni: Farma/06.03.2012 a 12.03.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 12-15/37.719:
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-3051/2012 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA dňa 06.03.2012 od cca 14:25 hod. do cca
15:34 hod. a dňa 12.03.2012 od cca 13:00 hod. do cca 14:11 hod. odvysielal sponzorovaný program
Farma, ktorý nebol na začiatku a na konci zreteľne označený obchodným menom sponzora, ani
menom a priezviskom sponzora alebo logom sponzora alebo odkazom na jeho výrobok alebo službu,

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
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Vendrinský 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. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 700,- € , slovom sedemsto eur.

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

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **12, KS 6548.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/779:
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: 28.09.2012        Z: PLO

K bodu 38/
SK č.: 269-PLO/O-3050/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č.:
1280/76-2012; 1371/94-2012; 1398/104-2012)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam: program/deň: Farma/06.03.2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 12-15/38.720:
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.
269-PLO/O-3050/2012 spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.

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

tým,
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že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Farma zo dňa 6.3.2012
odvysielaného o cca 14:30 hod. na programovej službe TV Markíza,

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa §
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200,- €) slovom dvesto 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***11,KS6548.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

Úloha č. 12-15/780:
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: 28.9.2012         Z: PLO

Úloha č. 12-15/781:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 7.9.2012         Z: PgO

K bodu 39/
SK č.: 253-PLO/O-2722/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
1191/86-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Muži v čiernom /03.03.2012
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ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 12-15/39.721:
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. 253-
PLO/O-2722/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.

p o r u š i l

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

tým,

že dňa 3.3.2012 na programovej službe TV Markíza počas programu Muži v čiernom o cca 13:39,
13:45, 13:50, 13:56, 14:14, 14:19, 14:25, 14:42, 14:47, 14:53, 14:59, 15:14 a 15:20 hod., trvalo
neoznačil na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom),
nakoľko sa v týchto časoch logo účastníka konania zmenilo na logo programu Farma,

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. 2 písm.
b) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200,- €, slovom dvesto 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 ...12, KS 6548.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka zdržal sa
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný
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Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 12-15/782:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 28.09.2012 Z: PLO

Úloha č. 12-15/783:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012         Z: PgO

K bodu 40/
SK č.: 254-PLO/O-2723/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
1784/160-2012)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/dni:  Vodka 1906/20. 2. 2012, 27. 2. 2012, 4. 3. 2012 a 11. 3. 2012
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 12-15/40.722:
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 254-
PLO/O-2723/2012 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

p o r u š i l

I. povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 20.2.2012 o cca 22:01, 22:30, 22:39 a 22:41 hod.
a 27. 2. 2012 o cca 22:36, 22:48, 22:56, 23:19 hod. pred, počas a po programe Partička, dňa 4. 3. 2012
o cca 22:49, 22:52, 23:02, 23:28, 23:37, 00:37 hod. pred, počas a po programe V maske fantóma a dňa
11. 3. 2012 o cca 22:03, 22:23, 22:33, 22:46, 22:55 a 00:25 hod. pred, počas a po programe Výnimočný
odvysielal komunikát propagujúci alkohol Vodka 1906, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím došlo k odvysielaniu reklamných šotov bez ich rozoznateľného a
zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami
programovej služby,

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

tým,

že na programovej službe TV Markíza v dňoch 20. 2. 2012, 4. 3. 2012 a 11. 3. 2012 v čase 22:00 hod.
– 23:00 hod. došlo k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút.,

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
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Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. 5 písm.
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť 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 ...12, KS 6548.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

Úloha č. 12-15/784:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 28.09.2012 Z: PLO

Úloha č. 12-15/785:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012         Z: PgO

K bodu 41/
SK č.: 243-PLO/O-3015/2012 zo dňa 29.05.2012
Doplnenie: Správa č. 2/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný  program/deň: Supermix/16.01.2012
ÚK: Marian Dokupil – Doko Media číslo licencie: R/89

Uznesenie č. 12-15/41.723:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z .
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla, že účastník správneho konania č. 243-PLO/O-
3015/2012 vysielateľ Marián Dokupil – Doko Media
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p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že na rozhlasovej programovej službe Rádio GO DeeJay v rámci programu Supermix vysielaného dňa
16.01.2012 o cca 06:00 odvysielal súťaž o dva lístky do kina Cinemax, ktorá bola sponzorovaná
spoločnosťou CINEMAX, a.s. bez toho, aby ju označil názvom sponzora alebo odkazom na výrobok
alebo službu sponzora

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

za čo mu ukladá

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

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

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

Úloha č. 12-15/786:
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:  28.09.2012   Z: PLO

K bodu 42/
SK č.: 283-PLO/O-3285/2012 zo dňa 12.06.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
2077/179-2012)
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň: reklamný spot firmy Altgas, s.r.o./06.04.2012
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ÚK: GAYA, s.r.o. číslo licencie: TD/58

Uznesenie č. 12-15/42.724:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 283-PLO/O-
3285/2012 GAYA, s.r.o., Martin,

p o r u š i l

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

tým,

že dňa 06.04.2012 o cca 20:59 hod. odvysielal na programovej službe MARTIN.TV reklamný spot
firmy Altgas, s.r.o., v ktorom došlo k nezabezpečeniu povinnosti, aby v reklame neúčinkovali
redaktori spravodajských programov, a to ani v obraze, ani vo zvuku,

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

za čo mu ukladá

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

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

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté
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Úloha č. 12-15/787:
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:  28.09.2012                             Z: PLO

Úloha č. 12-15/788:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012          Z: PgO

K bodu 43/
SK č.: 256-PLO/O-2725/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
1123/65-2012)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný deň/čas: 26.02.2012/21:00 hod. – 22:00 hod.
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/43.725:
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. 256-
PLO/O-2725/2012

porušil

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

tým,

že na programovej službe JOJ dňa 26.2.2012 v čase 21:00 hod. – 22:00 hod. odvysielal reklamné šoty
v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút.,

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. 5 písm.
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť eur.

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
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Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ...12, KS 6548.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

Úloha č. 12-15/789:
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: 28.09.2012        Z: PLO

Úloha č. 12-15/790:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012         Z: PgO

K bodu 44/
SK č.: 251-PLO/O-2720/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  č.
1254/74-2012, 1280/75-2012, 1311/87-2012, 1372/98-2012, 1634/138-2012, 1642/139-2012,
1655/140-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/dni: Hotel Paradise/05.03.2012 a 06.03.2012
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/44.726:
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. 251-PLO/O-2720/2012 vedené
voči MAC TV, s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka proti
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za
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Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté

Úloha č. 12-15/791:
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: 11.09.2012 Z: PLO

Úloha č. 12-15/792:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012                                                                                                                Z: PgO

K bodu 45/
SK č.: 250-PLO/O-2719/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  č.
1293/78-2012, 1294/79-2012, 1295/80-2012, 1310/81-2012, 1311/87-2012, 1372/98-2012, 1634/138-
2012, 1642/139-2012, 1655/140-2012)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/dni: Hotel Paradise/06.03.2012 a 07.03.2012
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/45.727:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 250-PLO/O-2719/2012 vedené
voči MAC TV, s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka proti
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský za

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

Úloha č. 12-15/793:
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: 11.09.2012

Z: PLO
Úloha č. 12-15/794:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012 Z: PgO
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K bodu 46/
SK č.: 255-PLO/O-2724/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
1123/65-2012)
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Slávik/26.02.2012
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/46.728:
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. 255-
PLO/O-2724/2012 MAC TV s.r.o.

porušil

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

tým,

že na programovej službe JOJ dňa 26.2.2012 o cca 20:11 hod. odvysielal program „Slávik“, v ktorom
odznelo vyjadrenie „...a ďakujem vesmíru aj za to, že stvoril krásnu zázračnú zelenú rastlinu, ktorá mi
pomáha pri písaní textov...“, ktoré skrytou formou propagovalo užívanie omamných látok,

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3.319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť 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***12, KS 6548.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
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Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

Úloha č. 12-15/795:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 28.09.2012         Z: PLO

Úloha č. 12-15/796:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012         Z: PgO

K bodu 47/
SK č.: 150-PLO/O-1789/2012 zo dňa 20.03.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
157/11-2012)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Šport/Futbalový Víkend šampiónov? Kdeže!! Víkend
babrákov!!/06.01.2012
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/47.729:
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.
150-PLO/O-1789/2012, spoločnosť MAC TV s.r.o.

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

tým, že dňa 6.1.2012 o cca 20:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ program
Šport, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť neoddelením názorov a hodnotiacich
komentárov, ktoré boli označené ako príspevok Futbalový Víkend šampiónov? Kdeže!!!! Víkend
babrákov!!!, od informácií spravodajského charakteru.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

za čo mu ukladá

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

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

Úloha č. 12-15/797:
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: 12.7.2012         Z: PLO

Úloha č. 12-15/798:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 22.6.2012         Z: PgO

K bodu 48/
SK č.: 224-PLO/O-2360/2012 zo dňa 24.04.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
754/41-2012)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Šesť dní, sedem nocí/11.02.2012
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
ÚP: 10.00 hod.

Uznesenie č. 12-15/48.730:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
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. 224-PLO/O-2360/2012 vedené
voči MAC TV, s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Úloha č. 12-15/799:
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: 11.09.2012

Z: PLO
Úloha č. 12-15/800:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.09.2012 Z: PgO
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K bodu 49/
SK č.: 257-PLO/O-2726/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa č. 11/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadané záznamy: program/deň: Krimi/09.03.2012, Noviny/10.03.2012, Hotel Paradise/05.03.2012,
06.03.2012, 07.03.2012, Extrémne rodiny/02.03.2012, 05.03.2012 a súvislý záznam vysielania
programovej služby JOJ z dní 20.02.2012 od 17:30 hod. do 18:30 hod., 21.03.2012 od 19:55 hod. do
22:05 hod.
ÚK: MAC TV  s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 12-15/49.731:
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-2726/2012, MAC TV s.r.o.,

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

tým,

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programov Krimi  zo dňa 09.03.2012
o cca 19:00 hod., Noviny zo dňa 10.03.2012 o cca 19:30 hod., Hotel Paradise zo dňa 05.03.2012 o cca
21:30 hod., 06.03.2012 o cca 14:50 hod. a 21:30 hod., 07.03.2012 o cca 15:00 hod., Extrémne rodiny
zo dňa 02.03.2012 o cca 20:20 hod., 05.03.2012 o cca 15:00 hod. odvysielaných na programovej
službe JOJ a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 20.02.2012 v čase od 17:30
hod. do 18:30 hod. a zo dňa 21.03.2012 v čase od 19:55 hod. do 22:05 hod.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa §
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2000,- €, slovom dvetisíc 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***12,KS6548.

Hlasovanie:
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Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

Úloha č. 12-15/801:
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: 7.9.2012         Z: PLO

K bodu 50/
SK č.: 90-PLO/O-1544/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 223/88-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského
rozhlasu
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/28.12.2009
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 12-15/50.732:
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. 90-PLO/O-
1544/2010 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

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

Úloha č. 12-15/802:
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: 11.09.2012         Z: PLO
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K bodu 51/
SK č.: 247-PLO/O-2716/2012 zo dňa 15.05.2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.
1111/64-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Slušnosť v politike/17.02.2012
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o. číslo licencie: R/75

Uznesenie č. 12-15/51.733:
Bod sa odročuje.

K bodu 52/
SK č.: 331-PLO/D-3955/2012 zo dňa 23.07.2012
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: Stelartv s.r.o.

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 53/
SK č.: 302-PLO/D-3558/2012 zo dňa 28.06.2012
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o. číslo registrácie: TKR/256

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 54/
SK č.: 264-PLO/D-2375/2012 zo dňa 27.04.2012
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ján Gregor číslo registrácie: TKR/134

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 55/
SK č.: 101-PLO/D-623/2012 zo dňa 06.02.2012
vo veci oznámenia o zmene údajov registrácie retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo registrácie: TKR/255

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 56/
SK č.: 278-PLO/D-3128/2012 zo dňa 08.06.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencií č. T/125 a TD/14 na televízne vysielanie
ÚK: C.E.N. s.r.o. čísla licencie: T/125, TD/14

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 57/
SK č.: 261-PLO/D-2819/2012 zo dňa 24.05.2012
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/78 a TD/92 na televízne vysielanie
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o. čísla licencií: T/78, TD/92

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 58/
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SK č.: 299-PLO/D-3177/2012 zo dňa 11.06.2012
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/210 na televízne vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo licencie: T/210

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 59/
SK č.: 314-PLO/D-3645/2012 zo dňa 04.07.2012
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/179 na televízne vysielanie
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o. číslo licencie: T/179

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 60/
SK č.: 301-PLO/D-3575/2012 zo dňa 29.06.2012
vo veci oznámenia o zmene licencií č. R/75 a RD/16 na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o. čísla licencií: R/75, RD/16

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 61/
SK č.: 279-PLO/D-3222/2012 zo dňa 13.06.2012
vo veci oznámenia o zmene licencií č. R/97 a RD/15 na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Šport s.r.o. čísla licencií: R/97, RD/15

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 62/
SK č.: 330-PLO/D-3864/2012 zo dňa 18.07.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/109 na rozhlasové vysielanie
ÚK: DRV s.r.o. číslo licencie: R/109

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 63/
SK č.: 328-PLO/D-3838/2012 zo dňa 17.07.2012
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti  licencie č. R/92 na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o. číslo licencie: R/92

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

K bodu 64/
SK č.: 333-PLO/D-4222/2012 zo dňa 16.08.2012
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/113 na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio WOW s.r.o. číslo licencie: R/113

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

65/ Rôzne

1/ Oboznámenie Rady s rozhodnutím č. RP/040/2012 zo dňa 10.07.2012
SK č.: 226-PLO/O-2362/2012  - MAC TV s.r.o. - Extrémne rodiny  zo dňa 02.03.2012
Predkladá: PLO

Uznesenie č. 12-15/65.749:
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Rada berie na vedomie rozhodnutie Rady.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. júlu 2012
Predkladá: OE

Uznesenie č. 12-15/65.750:
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie  čerpanie rozpočtu k 31.7. 2012.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

3/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady
Predkladá: OE

Uznesenie č. 12-15/65.751:
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu
NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady
vo výške jedno násobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené s prípravou podkladov
pre medzinárodné rokovania RVR (EPRA,CERF), pre legislatívnu činnosť (novela zákona č.308/2000
Z.z.) a záverečný účet Rady schválený NR SR.

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

4/ Správa zo zahraničnej pracovnej cesty - EPRA Portoroz 30. 5.- 1. 6. 2012
Predkladá: PLO

Uznesenie č. 12-15/65.752:
Rada berie na vedomie predloženú správu.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

5/ Prerokovanie podnetu ohľadom účasti zamestnancov Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu
na zahraničných pracovných cestách.

Uznesenie č. 12-15/65.753:
Rada prerokovala predmetný podnet a uznala ho za neopodstatnený.

Hlasovanie:
Mistrík za
Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

Úloha č. 12-15/817:

Kancelária Rady oznámi odosielateľovi podnetu výsledok jeho prerokovania.

6/ Služnobná cesta – 36. zasadnutie Epra, Jeruzalem
Predkladá: PLO

Uznesenie č. 12-15/65.754:
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu v zložení prof. Miloš Mistrík, Mgr. Karol Haťapka,
Vladimír  Holan,  JUDr.  Ľuboš Kukliš,  Mgr.  Margita  Cafíková a  Mgr.  Juraj  Polák  na 36.  zasadnutie
Epra dňa 28. -30. 11. 2011 v Jeruzaleme, Izrael.

Hlasovanie:
Mistrík za
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Abrahám za
Alakša za
Dinka za
Haťapka neprítomný
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

V Bratislave dňa 28. 8. 2012

                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
        predseda

  Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overil: Ing. Peter Alakša
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