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Zápisnica č. 23/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 18. 12. 2012  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č. : 366-PLO/O-4819/2012 zo dňa 25.09.2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 3811/278-2012) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Turist servis, s.r.o.     číslo licencie: R/96 
 
3/ SK č. : 315-PLO/O-3825/2012 zo dňa 10.07.2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 2321/192-2012, 5245/367-2012) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK : SPINOZA, s.r.o.         číslo licencie: R/106 
 
4/ SK č. : 316-PLO/O-3826/2012 zo dňa 10.07.2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 2321/193-2012, 5228/360-2012) 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK : TV 5 s.r.o.        číslo licencie: T/160 
 
5/ SK č.: 329-PLO/O-3909/2012 zo dňa 10.07.2012  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: DSi DATA s.r.o.        číslo registrácie: TKR/282 
 
6/ SK č.: 318-PLO/O-3828/2012 zo dňa 10.07.2012  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2679/220-2012) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: Orange Slovensko, a.s.       číslo registrácie: TKR/257 
 
7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Dozorované subjekty: 
- DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                            číslo registrácie: TKR/203 
- SWAN, a.s.                                             číslo registrácie: TKR/275 
BENET, s.r.o.                                          číslo registrácie: TKR/176 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5097/356-2012     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 11.10.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4988/353-2012     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 6.10.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5344/369-2012, 5344/370-2012       
(na vysielanie programu Regionálny Denník a Správy zo dňa 12. 10. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5301/365-2012     
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Cvernovka: Konečná zo dňa 8. 10. 2012) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           
 
12/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 5041/354-2012, 5099/359-2012, 5229/361-2012     
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent  zo dňa 7. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5663/377-2012 a 5663/378-2012     
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent  zo dňa 16. 9. 2012  a 11. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4985/352-2012     
(na vysielanie programu Pomstiteľ zo dňa 30. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4802/346-2012     
(na vysielanie programu Dobrý, zlý a čudný zo dňa 9. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4802/347-2012     
(na vysielanie programu Copak to je za vojáka  zo dňa 16. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5232/362-2012     
(na vysielanie programu James Bond: Thunderball zo dňa 14. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5232/363-2012     
(na vysielanie programu Zúčtovanie (Ghost Rock) zo dňa 14. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5489/371-2012     
(na vysielanie programu Faktor strachu zo dňa 30. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5073/355-2012     
(na vysielanie programu Princ z Perzie: Piesky času  zo dňa 10. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
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21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4802/348-2012     
(na vysielanie programu Šerif Ned Blessing zo dňa 23. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5535/372-2012     
(na vysielanie programu Smotánka zo dňa 3.11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4571/321-2012     
(na vysielanie programu Špeciálne extrémne rodiny zo dňa 7. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4792/345-2012      
(na vysielanie programu Parfum: Príbeh vraha zo dňa 26. 09. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 52/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 19.10.2012) 
Vysielateľ: Šuňava OTV s.r.o.                  číslo licencie: T/135 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 55/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 23. 10. 2012) 
Vysielateľ: e-Net, s.r.o.                číslo licencie: T/187 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 57/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 7. 10. 2012) 
Vysielateľ: TATRA AEC               číslo licencie: T/187 
 
28/ SK č.: 317-PLO/O-3827/2012 zo dňa 10.07.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2321/193-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam z dní: 23.04.2012, 09.05.2012  
ÚK: TV 5 s.r.o.                  číslo licencie: T/160 
 
29/ SK č.: 379-PLO/O-5105/2012 zo dňa 09.10.2012 
Doplnenie:  Správa č. 42/2012/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV 
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4, § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované programy/deň: Správy, Magazín DSTV/21. a 22.06.2012  
ÚK: Perfects, a.s.       číslo licencie: T/90 
 
30/ SK č.: 369-PLO/O-4822/2012 zo dňa 25.09.2012 
Doplnenie:  Správy o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
3959/283-2012, 3812/277-2012) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Oddychujú aj zarábajú/ 15.07.2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 



 4 

 
31/ SK č.: 367-PLO/O-4820/2012 zo dňa 25.09.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
3860/280-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Bravados/ 15.07.2012 
ÚK: MAC TV s.r.o                    číslo licencie: T/219 
 
32/ SK č.: 340-PLO/O-4386/2012 zo dňa 28.08.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
3229/241-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny /11.06.2012 
ÚK: MAC TV s.r.o                    číslo licencie: T/39 
 
33/ SK č.: 339-PLO/O-4385/2012 zo dňa 28.08.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
3347/252-2012, 3522/253-2012) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny/18.06.2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39 
 
34/ SK č.: 359-PLO/O-4596/2012 zo dňa 11.09.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
3523/260-2012, 3525/259-2012, 3562/262-2012, 3563/261-2012, 3576/264-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
35/ Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny /25.06.2012 
ÚK: MAC TV s.r.o                    číslo licencie: T/39 
 
35/ SK č.: 346-PLO/O-4393/2012 zo dňa 28.08.2012  
Doplnenie: Správa č. 35/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
AVMS/sekcia/rubrika/program: www.cas.sk/tivi.sk/Celebrity/Majk Spirit na Slávikovi: Chcel šokovať, 
keď ďakoval za rastlinku? 
ÚK: Ringier Axel Springer Slovakia, a.s.  
 
 
NEVEREJNÉ 
 
36/ SK č.: 441-PLO/D-5365/2012 zo dňa 24.10.2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media       číslo licencie: R/89 
ÚP: 10:00 hod.  
 
37/ SK č.: 484-PLO/D-6041/2012 zo dňa 30.11.2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV Štrba, s.r.o.         číslo licencie: T/142 
 
38/ SK č.: 482-PLO/D-6048/2012 zo dňa 30.11.2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava     číslo licencie: T/232 
 
39/ SK č.: 478-PLO/D-6006/2012 zo dňa 28.11.2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: OMEGA PLUS, spol. s r.o.       číslo licencie: T/74 
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40/ SK č.: 483-PLO/D-6058/2012 zo dňa 30.11.2012 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.     číslo licencie: T/233 
 
41/ SK č.: 486-PLO/D-6128/2012 zo dňa 06.12.2012 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: CREATV spol. s r.o.       číslo licencie: T/152 
 
42/ SK č.: 469-PLO/D-5556/2012 zo dňa 16.11.2012 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu  
ÚK: AGENTURA S, s.r.o.        číslo licencie: T/148 
        Ing. Viera Slaninková 
        Mgr. Karol Slaninka 
 
43/ SK č.: 485-PLO/D-5910/2012 zo dňa 23.11.2012 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu  
ÚK: Telemone, s.r.o.        číslo licencie: T/216,T/217 
        UNGERSAN HOLDINGS LTD, Cyprus 
        TELE M s.r.o.  
 
44/Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.markizanews.sk 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o.  
číslo podania: 5462/2012 
 
45/ Rôzne 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1133 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
sú splnené. 
 
Uznesenie č. 12-23/1.1032: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č. : 366-PLO/O-4819/2012 zo dňa 25.09.2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 3811/278-2012) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Turist servis, s.r.o.     číslo licencie: R/96 
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Uznesenie č. 12-23/2.1033: 
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom v súlade s § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 anasl. zákona č. 71/1967 
Zb. rozhodla, že účastník správneho konania č. 366-PLO/O-4819/2012 Turist servis, s.r.o. tým, že 
dňa 24.08.2012 a 30.11.2012 nevyužíval frekvenciu 93,2 MHz Poprad, na účely, na ktoré mu bola 
pridelená, na p ln i l  sk u t kov ú  po ds ta t u  s p ráv neh o  de l ik t u  podľa § 68  ods. 7 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z . z . ,  na základe čoho mu Rada podľa § 68  ods. 7 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z . z .  

 
odníma 

 
frekvenciu 93,2 MHz Poprad. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1134: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania Turist servis, 
s.r.o. 
T: 18. 1. 2013                    Z: PLO  
 
Úloha č. 12-23/1135: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 8. 1. 2013            Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č. : 315-PLO/O-3825/2012 zo dňa 10.07.2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 2321/192-2012, 5245/367-2012) 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK : SPINOZA, s.r.o.         číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 12-23/3.1034: 
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. 315-PLO/O-
3825/2012 vedené proti vysielateľovi SPINOZA, s.r.o., Partizánske podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1136: 
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:  8. 1. 2013                             Z: PLO  
 
Úloha č. 12-23/1137: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 1. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
SK č. : 316-PLO/O-3826/2012 zo dňa 10.07.2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 2321/193-2012, 5228/360-2012) 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK : TV 5 s.r.o.        číslo licencie: T/160  
 
Uznesenie č. 12-23/3.1035: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastníkovi správneho konania č. 316-
PLO/O-3826/2012 TV  5 s. r. o., Bratislava,  
 

vzhľadom na to, že po začatí vysielania programovej služby ŽIVÁ televízia nevysielal počas 
kalendárneho roka nepretržite viac ako 30 dní, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu 

podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

o d n í m a  
 
podľa ustanovenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. licenciu č. T/160 na vysielanie 
televíznej programovej služby ŽIVÁ televízia.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-23/1138: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o odňatí licencie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 10. 1. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-23/1139: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  8. 1. 2013                                             Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 329-PLO/O-3909/2012 zo dňa 10.07.2012  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: DSi DATA s.r.o.        číslo registrácie: TKR/282 
 
Uznesenie č. 12-23/5.1036: 
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. 329-PLO/O-
3909/2012 DSi DATA s.r.o., Námestovo, 

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 
že od času vykonania merania ponuky programových služieb dňa 21.06.2010 do času vykonania 
merania ponuky programových služieb dňa 26.09.2012 poskytoval retransmisiu programovej služby 
Discovery Investigation bez súhlasu jeho pôvodného vysielateľa, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 99 €, slovom deväťdesiatdeväť 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1140: 
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:  17. 1. 2013                             Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-23/5.1037: 
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. 329-PLO/O-
3909/2012 vedené proti účastníkovi konania DSi DATA s.r.o., Námestovo v časti možného porušenia 
povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať retransmisiu programových 
služieb ČT 1, ČT 2, ČT 24, KIKA, Jim Jam, Universal Channel, National Geographic Channel, 
Nickelodeon, Nickelodeon Junior, ORF1, ORF2, M1, M2, ZDF HD, ZDF, ZDF Kultur, Eins 
Extra, Das erste, Das erste HD, Duna 2, Duna HD, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre, Rai News, TVP 
Polonia, TVP 1, TVP 2, TVP Info, 3sat, Eurosport HD, Pervyj kanal, RU TV, Magyar TV1, 
Magyar TV2, TV2, 9live len so súhlasom ich pôvodných vysielateľov podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1141: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania v časti a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  8. 1. 2013                                            Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
SK č.: 318-PLO/O-3828/2012 zo dňa 10.07.2012  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2679/220-2012) 
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(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: Orange Slovensko, a.s.       číslo registrácie: TKR/257 
 
Uznesenie č. 12-23/6.1038: 
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. 318-PLO/O-3828/2012 vedené 
voči spoločnosti Orange Slovensko, a.s. podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 

z a s t a v u j e, 
 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1142: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 18. 1. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Dozorované subjekty: 
- DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                            číslo registrácie: TKR/203 
- SWAN, a.s.                                             číslo registrácie: TKR/275 
- BENET, s.r.o.                                          číslo registrácie: TKR/176 
 
Uznesenie č. 12-23/7.1039: 
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 prevádzkovateľovi retransmisie č. 
TKR/203, spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia povinnosti 
podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie 
programových služieb VOX a RTL prostredníctvom KDS bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1143: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 8. 1. 2013                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-23/7.1040: 
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 prevádzkovateľovi retransmisie č. 
TKR/275, spoločnosti SWAN, a.s., Bratislava vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 
1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových 
služieb VOX a RTL prostredníctvom IPTV bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov.  
 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1144: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 8. 1. 2013                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-23/7.1041: 
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 prevádzkovateľovi retransmisie č. 
TKR/176, spoločnosti BENET s.r.o., Nováky vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 
písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových 
služieb VOX, RTL a RTL II prostredníctvom KDS bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1145: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 8. 1. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5097/356-2012     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 11.10.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41 
  
Uznesenie č. 12-23/8.1042: 
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. 5097/356-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. 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  neprítomný 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1146: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4988/353-2012     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 6.10.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-23/9.1043: 
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. 4988/353-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1147: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5344/369-2012, 5344/370-2012       
(na vysielanie programu Regionálny Denník a Správy zo dňa 12. 10. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-23/10.1044: 
Bod sa odročuje. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1148: 
Kancelária Rady predloží bod na ďalšie rokovanie Rady. 
T: 15. 1. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5301/365-2012     
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Cvernovka: Konečná zo dňa 8. 10. 2012) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-23/11.1045: 
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. 5301/365-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa na základe zákona, Rozhlasu 
a televízie Slovenska a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1149: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 5041/354-2012, 5099/359-2012, 5229/361-2012     
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent  zo dňa 7. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
          
Uznesenie č. 12-23/12.1046: 
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. 5041/354-2012, 5099/359-
2012, 5229/361-2012 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC 
TV s.r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1150: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 1. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5663/377-2012 a 5663/378-2012     
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent  zo dňa 16. 9. 2012  a 11. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 12-23/13.1047: 
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. 5663/377-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti vysielania zo dňa 16.9.2012 za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1151: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 4. 1. 2012                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-23/13.1048: 
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. 5663/378-2012 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. časti vysielania zo dňa 11.11.2012 za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1152: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4985/352-2012     
(na vysielanie programu Pomstiteľ zo dňa 30. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219 
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Uznesenie č. 12-23/14.1049: 
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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Pomstiteľ odvysielaný 
na programovej služby JOJ Plus dňa 30.9.2012 o cca 16:37 hod. v trvaní cca 118 minút (vrátane 
reklamných prerušení) prerušil štyrikrát, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zaradiť jedno 
prerušenie programu reklamou alebo telenákupom na každý 30-minútový časový úsek programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1153: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 8. 1. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-23/1154: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 4. 1. 2013                               Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4802/346-2012     
(na vysielanie programu Dobrý, zlý a čudný zo dňa 9. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 12-23/16.1050: 
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. 4802/346-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ Plus vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju v časti 
možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  za 
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Vendrinský za   
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1155: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 4. 1. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4802/347-2012     
(na vysielanie programu Copak to je za vojáka  zo dňa 16. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16 
  
Uznesenie č. 12-23/16.1051: 
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. 4802/347-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ Plus vysielateľa MAC TV, s.r.o., a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa ustanovenia § 35 ods. 3 zákona 
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1156: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.  
T: 4. 1. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5232/362-2012     
(na vysielanie programu James Bond: Thunderball zo dňa 14. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 12-23/17.1052: 
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. 5232/362-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ Plus vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa ustanovenia § 35 ods.3 
zákona č.308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1157: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 4. 1. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5232/363-2012     
(na vysielanie programu Zúčtovanie (Ghost Rock) zo dňa 14. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 12-23/18.1053: 
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. 5232/363-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ Plus 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  neprítomný 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1158: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5489/371-2012     
(na vysielanie programu Faktor strachu zo dňa 30. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 12-23/19.1054: 
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. 5489/371-2012 smerujúcu 
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voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ Plus vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1159: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-23/19.1055: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe JOJ Plus dňa 30.10.2012 v čase o cca 13:18 hod. odvysielal program 
Faktor strachu, ktorý bol odvysielaný s českým dabingom a českými titulkami, čím mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 343/2007 Z. z. audiovizuálnym 
zákonom v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1160: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 8. 1. 2013                               Z: PLO   
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5073/355-2012     
(na vysielanie programu Princ z Perzie: Piesky času  zo dňa 10. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
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K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4802/348-2012     
(na vysielanie programu Šerif Ned Blessing zo dňa 23. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 12-23/21.1056: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej 
službe JOJ PLUS odvysielal 
 
a) dňa 23.09.2012 o cca 15:55 hod., 16:58 hod., 17:56 hod. a 18:59 hod. upútavku na program Česko 
Slovensko má talent, ktorú neoznačil totožným grafickým symbolom ako samotný program, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania, 
 
b) dňa 23.09.2012 o cca  16:41 hod., 17:39 hod. a 18:41 hod. upútavku na program Stratený 
klasifikovanú ako nevhodnú a neprístupnú pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím mohlo 
dôjsť k nesprávnemu zaradeniu predmetnej upútavky do vysielania a tým mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu § 4 ods. 1 Jednotného systému označovania, 
 
c) dňa 09.09.2012 o cca 16:32, 17:34, 18:31 a 19:49 hod, dňa 16.9.2012 o cca 16:15 a 17:47 hod., dňa 
23.09.2012 o cca 16:42 hod., 17:40 hod. a 18:42 hod., dňa 30.9.2012 o cca 17:01, 17:57 a 18:55 hod., 
dňa 14.10.2012 o cca 16:13 hod., 18:53 hod., 19:53 hod. a 22:40 hod. a dňa 30.10.2012 o cca 14:09 
hod. informácie o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo 
forme textových informácií, pričom k nevhodným a neprístupným programom pre maloletých 
neuviedol príslušný grafický symbol jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného systému označovania.   
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1161: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 8. 1. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-23/1162: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 4. 1. 2013                               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-23/21.1057: 
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. 



 21 

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 9.9.2012 v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod., dňa 16.09.2012 v čase 
od 16:00 hod. do 17:00 hod., dňa 23.9.2012 v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod., dňa 30.9.2012 v čase 
od 16:00 hod. do 17:00 hod. a dňa 14.10.2012 v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod. mohlo dôjsť k 
odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1163: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 8. 1. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-23/1125: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 4. 1. 2013                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-23/21.1058: 
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 
16:25 hod. do 16:55 hod.  a časový úsek od 17:25 hod. do 17:55 hod. programu Šerif Ned Blessing 
odvysielaného v rámci programovej služby JOJ PLUS dňa 23.09.2012 so začiatkom o cca 16:25 hod, 
ktorý zodpovedá prvému a tretiemu 30 minútového časovému úseku trvania predmetného programu 
dvakrát prerušil zaradením reklamných blokov, a to o cca 16:34 hod., 16:52 hod. a o cca 17:32 hod., 
17:49 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-23/1164: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 8. 1. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-23/1165: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 4. 1 .2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-23/21.1059: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia  
 
I.  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ odvysielal dňa 
10.10.2012 o cca 20:00 hod. upútavku na program Princ z Perzie: Piesky času, ktorú neoznačil 
totožným grafickým symbolom ako samotný program, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 6 
ods. 5 druhá veta Jednotného systému označovania a o cca 19:59 hod. informácie o svojej 
programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových informácií, 
pričom k nevhodným a neprístupným programom pre maloletých neuviedol príslušný grafický symbol 
jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 5 ods. 1 Jednotného 
systému označovania, 
 
II.  § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že časový úsek od 22:29 hod. do 22:59 hod. 
programu Princ z Perzie: Piesky času odvysielaného v rámci programovej služby JOJ dňa 10.10.2012 
so začiatkom o cca 20:29 hod, ktorý zodpovedá piatemu 30 minútového časovému úseku trvania 
predmetného programu dvakrát prerušil zaradením reklamného bloku, a to o cca 22:39 hod. a o 
cca 22:49 hod.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 12-23/1166: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 8. 1. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-23/1167: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 4. 1. 2012                    Z: PgO 
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K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5535/372-2012     
(na vysielanie programu Smotánka zo dňa 3.11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-23/22.1060: 
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. 5535/372-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1168: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 1. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4571/321-2012     
(na vysielanie programu Špeciálne extrémne rodiny zo dňa 7. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-23/23.1061: 
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. 4571/321-2012, 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. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-23/1169: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 4. 1. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-23/23.1062: 

       Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Špeciálne extrémne rodiny zo dňa 
07.09.2012 o cca 21:30 hod. odvysielaného na programovej službe JOJ. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1170: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 8. 1. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4792/345-2012      
(na vysielanie programu Parfum: Príbeh vraha zo dňa 26. 09. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 12-23/24.1063: 
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. 4792/345-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska – 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  za 
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Vendrinský za   
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1171: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 1. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 52/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 19.10.2012) 
Vysielateľ: Šuňava OTV s.r.o.                  číslo licencie: T/135 
 
Uznesenie č. 12-23/25.1064: 
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. 52/12/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 19.10.2012 vysielateľa Šuňava OTV s.r.o. s licenciou č. T/135 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1172: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 1. 2012                                   Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 55/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 23. 10. 2012) 
Vysielateľ: e-Net, s.r.o.                číslo licencie: T/187 
 
Uznesenie č. 12-23/26.1065: 
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. 55/12/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 23.10.2012 vysielateľa e-Net, s.r.o., Senec s licenciou č. T/187 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1173: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 1. 2012                                   Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 57/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 7. 10. 2012) 
Vysielateľ: TATRA AEC               číslo licencie: T/187 
 
Uznesenie č. 12-23/27.1066: 
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. 57/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 07.10.2012 vysielateľa TATRA – AEC, spol. s r.o. s licenciou č. TD/93 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1174: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 1. 2012                       Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 317-PLO/O-3827/2012 zo dňa 10.07.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2321/193-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam z dní: 23.04.2012, 09.05.2012  
ÚK: TV 5 s.r.o.                  číslo licencie: T/160 
 
Uznesenie č. 12-23/28.1067: 
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. 317-PLO/O-
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3827/2012 vedené proti spoločnosti TV 5 s. r. o., Bratislava podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1175: 
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:  10. 1. 2013                                             Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 379-PLO/O-5105/2012 zo dňa 09.10.2012 
Doplnenie:  Správa č. 42/2012/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV 
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4, § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované programy/deň: Správy, Magazín DSTV/21. a 22.06.2012  
ÚK: Perfects, a.s.       číslo licencie: T/90 
 
Uznesenie č. 12-23/29.1068: 
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. 379-PLO/O-
5105/2012 Perfects, a.s, držiteľ licencie č. T/90 
 

p o r u š i l  

I. povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

 
že dňa 21.06.2012 o cca 16:00 hod., 16:29 hod, v premiére a o 16:59 hod., 17:29 hod., v repríze, dňa 
21.06.2012 o cca 17:58 hod., 18:29 hod., v premiére a o cca 19:00 hod., 19:31 hod, 20:02 hod., 20:33 
hod., 21:04 hod., a 21:35 hod. a  dňa 22.06.201 o cca 9:00 hod., 9:31 hod., 10:02 hod. a 10:33 hod., 
11:04 hod a 11:35 hod. v repríze v rámci programovej služby Mestská televízia DSTV odvysielal 
program Správy DSTV , pred odvysielaní ktorého bol odvysielaný oznam týkajúci sa Salónu Lady´s 
Plus a ARN Mode PESTI DIVAT, z obsahu ktorého vyplýva, že predmetný programy bol 
sponzorovaným programom, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

tým, 

že dňa 21.06.2012 o cca 16:10 hod, 16:39 hod, v premiére a o cca 17:09 hod, 17:39 hod. v repríze 
a dňa 21.09.2012 o cca 18:07 hod, 18:38 hod., v premiére a o cca 19:09 hod., 19:40 hod, 20:11 hod., 
20:42 hod., 21:13 hod., 21:44 hod. a dňa 22.6.2012 o cca 9:09 hod., 9:40 hod., 10:11 hod., 10.42 hod., 
11:13 hod. a 11:44 hod. v repríze v rámci programovej služby Mestská televízia DSTV odvysielal 
program Magazín DSTV (Magazin DSTV), pričom označenie programu sponzorom uviedol len po 
skončení predmetného programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 

podľa § 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 663,- €, slovom šesťstošesťdesiattri 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  neprítomný 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1176: 
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: 18. 1. 2013                                                                                                                                Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 369-PLO/O-4822/2012 zo dňa 25.09.2012 
Doplnenie:  Správy o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
3959/283-2012, 3812/277-2012) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Oddychujú aj zarábajú/ 15.07.2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-23/30.1070: 
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. 369-
PLO/O-4822/2012, vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, 
 
že na programovej službe TV MARKÍZA v programe Televízne noviny zo dňa 15.7.2012 vysielanom 
o cca 19:00 hod. odvysielal príspevok Oddychujú a zarábajú obsahujúci informácie o internetovej 
sprostredkovateľskej službe www.tancovanie.eu, cit.:  
 
Jaroslav Zápala, moderátor: „Dá sa povedať, že dovolenku v zahraničí si spestrujú zárobkom.“ 
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Michal Čierny, redaktor: „Toto je Andy. Do zahraničia posiela každý rok desiatky Sloveniek a vraví, 
že práve v lete je záujem dievčat najväčší. Na Cyprus, do Mexika či Karibiku sa ženú za tým, aby si 
priniesli slušné peniaze a popri tom si aj dobre oddýchli.“ 
 
Andy, majiteľ tancovanie.eu: „Tie kočky majú celý deň voľno. Môžu ho tráviť tak ako bežní turisti, 
vylihovaním na pláži, môžu dospávať po nočnej, pretože samozrejme, práca v tanečných kluboch je 
nočná práca. Takže večer na siedmu, na ôsmu, niekde ešte podstatne neskôr, prídu do práce.“ 
- na obrazovke sa zobrazí titulok identifikujúci osobu vyjadrujúcu sa na kameru - Andy, majiteľ 
tancovanie.eu. Titulok bol na obrazovke zobrazený cca 9 sekúnd. 
 
Michal Čierny, redaktor: „A za svoju námahu si v zahraničí dokážu zarobiť veľmi slušné peniaze.“ 
 
Andy, majiteľ tancovanie.eu: „Dievčatá, ktorým to tancovanie nesadne až tak úplne, tá práca, 
povedzme dvetisíc, dvetisícpäťsto eur, a kočky, ktorým tá robota naozaj sadne, si nosia päť, šesť, 
sedemtisíc eur za mesiac.“ 
 
ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  za 
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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000 €, slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
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, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-23/1177: 
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: 18. 1. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-23/1178: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2012                                                Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 367-PLO/O-4820/2012 zo dňa 25.09.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
3860/280-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Bravados/ 15.07.2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 12-23/31.1071: 
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. 
367-PLO/O-4820/2012 MAC TV s.r.o. 
  

I. 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ Plus odvysielal dňa 15.07.2012 o cca 17:05 hod program 
Bravados v trvaní cca 116 minút 41 sekúnd, ktorý prerušil zaradením reklamných blokov štyrikrát, 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 

p o r u š i l  

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

tým, 
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že na televíznej programovej službe JOJ Plus dňa 15.07.2012 v čase od 17:00 hod. do 18:00 hod. 
odvysielal reklamné šoty – reklamný blok v čase od cca 17:32:18 hod. do cca 17:37:03 hod. v trvaní 4 
minúty 45 sekúnd a reklamný blok v čase od cca 17:53:14 hod. do cca 17:57:58 hod. v trvaní 4 minúty 
44 sekúnd – a telenákupné šoty v čase od cca 17:00:00 hod. do cca 17:05:30 hod. v trvaní 5 minút 30 
sekúnd, v celkovom časovom rozsahu 14 minút a 59 sekúnd, 

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5000 €, slovom päťtisíc eur.  
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***12,KS6548. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1179: 
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: 17. 1. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-23/1180: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2013                    Z: PgO 
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K bodu 32/ 
SK č.: 340-PLO/O-4386/2012 zo dňa 28.08.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
3229/241-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny /11.06.2012 
ÚK: MAC TV s.r.o                    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-23/32.1072: 
Rada zamieta žiadosť účastníka konania o vykonanie dôkazov, výsluchu svedkov – účinkujúcich 
v programoch Extrémne rodiny z 11.06., 18.06. a 25.06.2012 - Antona Ondrušeka, Ivety Mladošovej, 
Antona Mladoša, Doda, Katky, Dodovej matky Marty, Martinky, Martinkinej matky Hany, 
Martinkinej kamarátky Dany a Martinkinho strýka Jana, nakoľko Rada dospela k záveru, že výsluch 
svedkov by v predmetných správnych konaniach neprispel k objasneniu veci a nie je potrebný na 
spoľahlivé zistenie skutočného stavu veci. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 12-23/32.1073: 
Bod sa odročuje. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1181: 
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: 18. 1. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-23/1182: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 1. 2013                                                Z: PgO 
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K bodu 33/ 
SK č.: 339-PLO/O-4385/2012 zo dňa 28.08.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
3347/252-2012, 3522/253-2012) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny/18.06.2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-23/33.1074: 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 359-PLO/O-4596/2012 zo dňa 11.09.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
3523/260-2012, 3525/259-2012, 3562/262-2012, 3563/261-2012, 3576/264-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
35/ Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny /25.06.2012 
ÚK: MAC TV s.r.o                    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-23/34.1076: 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 346-PLO/O-4393/2012 zo dňa 28.08.2012  
Doplnenie: Správa č. 35/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
AVMS/sekcia/rubrika/program: www.cas.sk/tivi.sk/Celebrity/Majk Spirit na Slávikovi: Chcel šokovať, 
keď ďakoval za rastlinku? 
ÚK: Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. 
 
Uznesenie č. 12-23/35.1078: 
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. 
346-PLO/O-4393/2012, Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.,  
 

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

tým, 
 

že dňa 13.7.2012 v rámci svojej audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie tivi, poskytovanej 
prostredníctvom internetovej stránky www.cas.sk sekcia „tivi.sk“, poskytoval v rubrike Celebrity 
program Majk Spirit na Slávikovi: Chcel šokovať, keď ďakoval za rastlinku?, ktorý svojim obsahom 
a spôsobom spracovania otvorene propagoval užívanie omamných látok,  
 
Hlasovanie: 

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

 

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 15 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500 €, slovom päťsto eur.  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-23/1183: 
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: 18. 1. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 441-PLO/D-5365/2012 zo dňa 24.10.2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media       číslo licencie: R/89 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 484-PLO/D-6041/2012 zo dňa 30.11.2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV Štrba, s.r.o.         číslo licencie: T/142 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 482-PLO/D-6048/2012 zo dňa 30.11.2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava     číslo licencie: T/232 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 39/ 
SK č.: 478-PLO/D-6006/2012 zo dňa 28.11.2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: OMEGA PLUS, spol. s r.o.       číslo licencie: T/74 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 483-PLO/D-6058/2012 zo dňa 30.11.2012 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.     číslo licencie: T/233 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 486-PLO/D-6128/2012 zo dňa 06.12.2012 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: CREATV spol. s r.o.       číslo licencie: T/152 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 469-PLO/D-5556/2012 zo dňa 16.11.2012 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu  
ÚK: AGENTURA S, s.r.o.        číslo licencie: T/148 
        Ing. Viera Slaninková 
        Mgr. Karol Slaninka 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 485-PLO/D-5910/2012 zo dňa 23.11.2012 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu  
ÚK: Telemone, s.r.o.        číslo licencie: T/216,T/217 
        UNGERSAN HOLDINGS LTD, Cyprus 
        TELE M s.r.o.  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 44/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.markizanews.sk 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o.  
číslo podania: 5462/2012 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
Rôzne 45/ 
 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. novembru 2012 
 
Uznesenie č. 12-23/45.1069: 
Rada berie na vedomie predložený materiál.   
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  neprítomný 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Návrh vyhlášky MK SR - JSO 
 
 
 
  
V Bratislave dňa 18. 12. 2012 

                                                                                                  
       Prof. Miloš Mistrík 

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


