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Zápisnica č. 2/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 29. 1. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Pavol Dinka 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 480-PLO/D-6034/2012 zo dňa 29. 11. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Staromestská a.s.       
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Dozorovaný subjekt: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: T/39 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5774/384-2012      
(na vysielanie programu V tajnej službe Jej veličenstva  zo dňa 28. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219, TD/16 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5774/382-2012      
(na vysielanie programu Žiješ len dvakrát zo dňa 21. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5787/390-2012      
(na vysielanie programu Nebezpečný sudca zo dňa 17. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6151/426-2012      
(na vysielanie programu Partička zo dňa 22. 9. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5808/405-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 20.11.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
9/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5886/406-2012, 5888/407-2012, 5924/408-2012, 5926/409-2012 a 5930/412-20 
(na vysielanie programu Farma z dní 22. a 23. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6070/419-2012      
(na vysielanie programu Moja dcéra nie je vrah zo dňa 2. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
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11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5654/380-2012      
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 11. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5546/375-2012      
(na vysielanie programu Rádia Beta zo dňa 5. 11. 2012)  
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.             číslo licencie: R/92 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5651/379-2012      
(na vysielanie programu Rádia Beta zo dňa 9. 11. 2012)  
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.             číslo licencie: R/92 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5889/394-2012      
(na vysielanie programu U Pavla zo dňa 29. 10. 2012)  
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.      číslo licencie: T/207 
 
15/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 5875/402-2012, 5875/403-2012, 5875/404-2012 
(na vysielanie programu Správy STV, Prvé televízne noviny, Noviny o 12, Noviny o 17, Noviny zo dňa 
15. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41  
       MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39 
       RTVS – vysielateľ na základe zákona   
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/440-2012      
(na vysielanie programu Ľadové ostrie zo dňa 25. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6039/416-2012     
(na vysielanie programu  Športové ozveny zo dňa 5. 11. 2012)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6026/415-2012     
(na vysielanie programu  Správy STV zo dňa 20. 10. 2012)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5883/393-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5896/401-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 13. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
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21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5669/376-2012     
(na vysielanie programu Doslova zo dňa 16. 10. 2012)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4914/2/TV-2013  
(monitorované dni: 19. 10. a 20. 10. 2012) 
Vysielateľ: EAST MEDIA s.r.o.      číslo licencie: T/197 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 5858/4/TV-2013   
(monitorované dni: 17. 11. 2012) 
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.               číslo licencie: T/217 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 5859/3/TV-2013  
(monitorované dni: 17. 11. 2012) 
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.               číslo licencie: T/216 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 6104/1/TV-2013  
(monitorované dni: 25. a 26. 11. 2012) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: T/39 
 
26/ SK č.: 544-PLO/O-7145/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
Doplnenie: Správa č. 11/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/dni: Rádio Expres/26. 9. 2011, 27. 9. 2011   
ÚK: D.EXPRES, a.s.                    číslo licencie: R/66 
 
27/ SK č.: 380-PLO/O-5106/2012 zo dňa 9. 10. 2012 
Doplnenie: Správa č. 12/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 8, § 31a ods. 4, § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z.)  
Monitorovaný deň/programová služba: 14. 6. 2012/L-Rádio  
ÚK: L-MEDIA s.r.o.                   číslo licencie: R/107 
 
28/ SK č.: 494-PLO/O-6197/2012 zo dňa 4. 12. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4570/322-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/deň: FUN RADIO/14. 9. 2012 
ÚK: RADIO, a.s.                 číslo licencie: R/71 
 
29/ SK č.: 454-PLO/O-5453/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa č. 49/2012/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.)  
Vyžiadaný záznam - programová služba/deň: Extrémne rodiny/JOJ/18. 6. 2012  
ÚK: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39 
 
30/ SK č.: 447-PLO/O-5446/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4059/287-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
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Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny o 12/Prispejte na faru (Vraj je to povinné...), 
Noviny/Rozdelila ich rozostavaná fara (Nie všetci chcú platiť dobrovoľné milodary)/27. 7. 2012  
ÚK: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39 
 
31/ SK č.: 477-PLO/O-5974/2012 zo dňa 20. 11. 2012 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2012 
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná televízna programová služba/mesiac: JOJ PLUS/august 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/16 
 
32/ SK č.: 464-PLO/O-5658/2012 zo dňa 6. 11. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4314/307-2012) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný komunikát/deň: upútavka na program Farmár hľadá ženu/23. 8. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/39 
 
33/ SK č.: 465-PLO/O-5659/2012 zo dňa 6. 11. 2012 
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4314/307-2012) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň: upútavka na program Farmár hľadá ženu /23. 8. 2012 od 22:00 hod do 
23:00 hod 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
34/ SK č.: 461-PLO/O-5655/2012 zo dňa 6. 11. 2012 
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4708/337-2012) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Kosti/23. 8. 2012 od 22:00 hod do 23:00 hod 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
35/ SK č.: 490-PLO/O-6193/2012 zo dňa 4. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4708/336-2012) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Vrahúni/25. 8. 2012 od 19:55 hod do 23:05 hod 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
36/ SK č.: 443-PLO/O-5442/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4472/314-2012) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Pre hrsť dolárov/ 2. 9. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o                    číslo licencie: T/219 
  
37/ SK č.: 378-PLO/O-5104/2012 zo dňa 9. 10. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3993/285-2012) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný komunikát/deň: upútavka na program Extrémne prípady/25. 7. 2012  
ÚK: MAC TV s.r.o                    číslo licencie: T/39 
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NEVEREJNÉ 
 
38/ SK č.: 7-PLO/D-55/2013 zo dňa 3. 1. 2013 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.      
 
39/ SK č.: 3-PLO/D-20/2013 zo dňa 2. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KTR, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/155 
 
40/ SK č.: 509-PLO/D-5879/2012 zo dňa 22. 11. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie (zmena právnych skutočností)  
ÚK: SPINOZA, s.r.o.         číslo licencie: R/106  
 
41/ SK č.: 479-PLO/D-6031/2012 zo dňa 29. 11. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: VYDAVATE ĽSTVO TEMPO, s.r.o.     číslo licencie: T/179 
 
42/ SK č.: 2-PLO/D-12/2013 zo dňa 2. 1. 2013 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o.      číslo licencie: T/213 
 
43/ Rôzne 
 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 41 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 13-02/1.036: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 480-PLO/D-6034/2012 zo dňa 29. 11. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Staromestská a.s. 
 
Uznesenie č. 13-02/2.037: 
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. 
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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. 480-PLO/D-6034/2012  zo dňa 
29.11. 2012, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Staromestská a.s.   
Vajanského nábrežie 3 
811 02 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh od nu t i e :  
 

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

 u deľu je  
 
spoločnosti Staromestská a.s., Bratislava   
  
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 105  
 

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

„I. 
 

1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T,  DVB-C,  

      2.   Názov programovej služby: SMTV (Staromestská televízia) 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č 6034/2012 zo dňa 29.11.2012 a dňa 08.01.2013: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 10% 
Programy - min. 90% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 2,5%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika - 2% 
    2.2 ostatná publicistika - 25%  
3. Dokumentárne programy – 8,5% 
4. Dramatické programy – 8,5% 
5. Zábavné programy – 5,5% 
6. Hudobné programy: - 28,5% 
7. Vzdelávacie programy - 2% 
8. Náboženské programy – 0,5% 
9. Detské programy - 17% 
10. Šport - 0% 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 

programom vo verejnom záujme: min.: 55,5 %    
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7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: CD nosič v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov 
qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa  ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 

 
II. 
 

„Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    

hlasovacích právach: podľa výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo 
dňa 18.12.2012, IČO: 0035804092, emisia: LP0000403524, LP0000403525,  LP0000403526, 
LP0000403527 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.11.2012, oddiel: Sa, vložka 
číslo: 2639/B, zoznam výpisov B – 12448/2012 

 
 

III. 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
 
Doložky doplnkových obsahových služieb: 
a) názov doplnkovej obsahovej služby: teletext 
b)   špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext    
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/042: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 480-PLO/D-6034/2012, zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti Staromestská a.s. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T:28. 2. 2013                    Z: PLO 
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K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Dozorovaný subjekt: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-02/3.038: 

       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 Česko Slovensko má talent zo dňa 16. 9. 
2012 o cca 20:20 hod odvysielaného na programovej službe JOJ. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/043: 
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: 12. 2. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5774/384-2012      
(na vysielanie programu V tajnej službe Jej veličenstva  zo dňa 28. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-02/3.039: 
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. 5774/384-2012 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 možného porušenia § 35 ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
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Kmec              za   
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/044: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 8. 2. 2013                               Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5774/382-2012      
(na vysielanie programu Žiješ len dvakrát zo dňa 21. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-02/5.040: 
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. 5774/382-2012 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 možného porušenia § 35 ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/045: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 8. 2. 2013                               Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5787/390-2012      
(na vysielanie programu Nebezpečný sudca zo dňa 17. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 13-02/6.041: 
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 21. 10. 2012 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 hod, dňa 28. 10. 
2012 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 hod, v čase od 17:00:00 hod do 17:59:59 hod, v čase od 
18:00:00 hod do 18:59:59 hod, v čase od 19:00:00 hod do 19:59:59 hod a dňa 17. 11. 2012 v čase od 
21:00:00 hod do 21:59:59 hod a v čase od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu 
reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút.  
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/046: 
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: 12. 2. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-02/047: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 8. 2. 2013                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-02/6.042: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program 
Nebezpečný sudca odvysielaný na programovej službe JOJ Plus dňa 17. 11. 2012 o cca 20:20 hod 
v trvaní cca 119 minút a 1 sekunda (vrátane reklamných prerušení) prerušil štyrikrát. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/048: 
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: 12. 2. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-02/049: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 8. 2. 2013                     Z: PgO 
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Uznesenie č. 13-02/6.043: 
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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby JOJ 
PLUS odvysielal dňa 17. 11. 2012 o cca 21:08 hod, 22:09 hod, 23:11 hod upútavku na program Česko 
Slovensko má talent, ktorú neoznačil grafickým symbolom jednotného systému označovania, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/050: 
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: 12. 2. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6151/426-2012      
(na vysielanie programu Partička zo dňa 22. 9. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-02/7.044: 
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. 6151/426-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-02/051: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 8. 2. 2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5808/405-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 20.11.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
  
Uznesenie č. 13-02/8.045: 
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. 5808/405-2012 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  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/052: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnossti. 
T: 8. 2. 2013                                     Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5886/406-2012, 5888/407-2012, 5924/408-2012, 5926/409-2012 a 5930/412-20 
(na vysielanie programu Farma z dní 22. a 23. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-02/9.046: 
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. 5886/406-2012, 5888/407-
2012, 5924/408-2012, 5926/409-2012, 5930/412-2012 smerujúce voči vysielaniu televíznej 
programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 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 
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Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/053: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 8. 2. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-02/9.047: 
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 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA dňa 23. 11. 2012 o cca 14:20 hod 
program Farma, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne označiť sponzorovaný program 
názvom sponzora, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom 
sponzora, ak ide o fyzickú osobu príp. logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu 
sponzora na začiatku programu a na konci programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/054: 
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: 12. 2. 2013                                         Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6070/419-2012      
(na vysielanie programu Moja dcéra nie je vrah zo dňa 2. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-02/10.048: 
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. 6070/419-2012 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/055: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5654/380-2012      
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 11. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39   
 
Uznesenie č. 13-02/11.049: 
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. 5654/380-2012 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  proti   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/056: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5546/375-2012      
(na vysielanie programu Rádia Beta zo dňa 5. 11. 2012)  
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.             číslo licencie: R/92 
          
Uznesenie č. 13-02/12.050: 
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. 5546/375-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Beta vysielateľa Rádio Bojnice 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 za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/057: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5651/379-2012      
(na vysielanie programu Rádia Beta zo dňa 9. 11. 2012)  
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.             číslo licencie: R/92 
 
Uznesenie č. 13-02/13.051: 
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. 5651/379-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Beta vysielateľa Rádio Bojnice 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 za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/058: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5889/394-2012      
(na vysielanie programu U Pavla zo dňa 29. 10. 2012)  
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.      číslo licencie: T/207 



 16 

Uznesenie č. 13-02/14.052: 
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 TV LUX, s.r.o., 
Bratislava vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že na programovej službe TV LUX odvysielal dňa 29. 10. 2012 o cca 20:35 hod program U 
Pavla, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/059: 
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: 12. 2. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-02/060: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 8. 2. 2013                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-02/14.053: 
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 TV LUX, s.r.o., 
Bratislava vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že na 
programovej službe TV LUX odvysielal dňa 29. 10. 2012 o cca 20:35 hod politicko-publicistický 
program U Pavla, ktorý bol označený ako sponzorovaný periodikom Katolícke noviny. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-02/061: 
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: 12. 2. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 5875/402-2012, 5875/403-2012, 5875/404-2012 
(na vysielanie programu Správy STV, Prvé televízne noviny, Noviny o 12, Noviny o 17, Noviny zo dňa 
15. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41  
       MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39 
       RTVS – vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 13-02/15.054: 
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. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na  
televíznej programovej službe JOJ dňa 15. 11. 2012 o cca 12:14 hod odvysielal v rámci programu 
Noviny o 12:00 príspevok Lekári odmietli potrat (Žena zomrela) a o cca 17:16 hod v rámci programu 
Noviny o 17:00 príspevok Lekári odmietli potrat (Žena zomrela), v ktorých mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/062: 
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: 12. 2. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-02/063: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 8. 2. 2013                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-02/15.055: 
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. 5875/404-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti týkajúcej sa príspevku Potrat jej mohol zachrániť život (Lekári jej ho napriek prosbám 
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nevykonali) odvysielaného dňa 15. 1. 2013 v programe Noviny o cca 19:30 hod podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/064: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 8. 2. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-02/15.056: 
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. 5875/402-2012 a 5875/403-
2012 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA a televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa na základe zákona 
Rozhlasu a televízie 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 za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/065: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 8. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/440-2012      
(na vysielanie programu Ľadové ostrie zo dňa 25. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
  
Uznesenie č. 13-02/16.057: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
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podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 6250/440-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DOMA 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  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/066: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6039/416-2012     
(na vysielanie programu  Športové ozveny zo dňa 5. 11. 2012)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-02/17.058: 
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. 6039/416-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska – 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/067: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 8. 2. 2013                                Z: PgO 
 
 
 
 
 



 20 

K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6026/415-2012     
(na vysielanie programu  Správy STV zo dňa 20. 10. 2012)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-02/18.059: 
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. 6026/415-2012 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. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/068: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5883/393-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-02/19.060: 
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. 5883/393-2012 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  proti 
Dinka  proti 
Haťapka za 
Holan   proti 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
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Kmec              za  
Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/069: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5896/401-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 13. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-02/20.061: 
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. 5896/401-2012 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 za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/070: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5669/376-2012     
(na vysielanie programu Doslova zo dňa 16. 10. 2012)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-02/21.062: 
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 Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe DVOJKA odvysielal dňa 16. 10. 2012 
o cca 22:03 hod program Doslova, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  proti 
Alakša  za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   zdržal sa 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/071: 
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: 12. 2. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-02/072: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 8. 2. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4914/2/TV-2013  
(monitorované dni: 19. 10. a 20. 10. 2012) 
Vysielateľ: EAST MEDIA s.r.o.      číslo licencie: T/197 
 
Uznesenie č. 13-02/22.063: 
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. 4914/2/TV-2013 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 19.10.2012 a 20.10.2012 vysielateľa EAST MEDIA s.r.o, Trebišov s licenciou č. T/197 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/073: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 8. 2. 2013                                   Z: PgO 
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K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 5858/4/TV-2013   
(monitorované dni: 17. 11. 2012) 
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.               číslo licencie: T/2174 
 
Uznesenie č. 13-02/23.064: 
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 Telemone, s.r.o., 
Bratislava vo veci možného porušenia  
- § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným nezabezpečením trvalého 

označenia svojej programovej služby RESIDENCE.TV nezameniteľným obrazovým symbolom 
(logom) dňa 17.11.2012 v čase od cca 12:00 hod. do cca 18:00 hod. počas vysielania a  

- § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého 
záznamu vysielania z dňa 17.11.2012 v čase od cca 12:00 hod. do cca 18:00 hod.  na vyžiadanie 
Rady. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/074: 
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: 12. 2. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 5859/3/TV-2013  
(monitorované dni: 17. 11. 2012) 
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.               číslo licencie: T/216 
 
Uznesenie č. 13-02/24.065: 
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 Telemone, s.r.o. vo 
veci možného porušenia 
- § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že pri vysielaní programovej 

služby MUSIQ 1 dňa 17. 11. 2012 v čase od cca 15:53 hod do cca 23:59 hod a dňa 18. 11. 2012 
v čase od cca 00:00 hod do cca 00:53 hod mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na 
obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) a 
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- § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého 
záznamu vysielania programovej služby MUSIQ 1 zo dňa 17. 11. 2012 v čase od 15:53 hod do 
23:59 hod a dňa 18. 11. 2012 v čase od 00:00 hod do 00:53 hod na vyžiadanie Rady. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/075: 
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: 12. 2. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 6104/1/TV-2013  
(monitorované dni: 25. a 26. 11. 2012) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-02/25.066: 
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. 6104/1/TV-2013 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 25. a 26.11.2012 na programovej službe JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. s licenciou č. T/39 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 544-PLO/O-7145/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
Doplnenie: Správa č. 11/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/dni: Rádio Expres/26. 9. 2011, 27. 9. 2011   
ÚK: D.EXPRES, a.s.                    číslo licencie: R/66 
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Uznesenie č. 13-02/26.067: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 544-PLO/O-7145/2011 spoločnosť 
D.EXPRES, a.s.  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že na programovej službe Rádio Expres dňa 26. 9. 2011 o cca 15:56 hod a dňa 27. 9. 2011 o cca 7:57 
a 15:58 hod odvysielal reklamné bloky, ktorých začiatok vysielania nebol od iných častí programovej 
služby rozoznateľne a zreteľne oddelený, čím došlo k odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a 
zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami 
programovej služby, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

tým, 

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

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

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

za čo mu ukladá 
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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 1 500 €, slovom tisícpäťsto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **13, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/076: 
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: 29. 2. 2013                             Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 380-PLO/O-5106/2012 zo dňa 9. 10. 2012 
Doplnenie: Správa č. 12/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 8, § 31a ods. 4, § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z.)  
Monitorovaný deň/programová služba: 14. 6. 2012/L-Rádio  
ÚK: L-MEDIA s.r.o.                   číslo licencie: R/107 
 
Uznesenie č. 13-02/27.068: 
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. 
380-PLO/O-5106/2012, L-MEDIA s. r. o, 
  

I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na programovej službe L-Rádio dňa 14.6.2012 o cca 06:02, 09:32, 16:30 hod. odvysielal 
komunikát propagujúci subjekt Alconet, napĺňajúci definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., ktorý nebol rozoznateľne a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, 
aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

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

II.  
 

p o r u š i l  

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

tým, 
 

že na programovej službe L-Rádio odvysielal dňa 14.6.2012 o cca 10:06 hod., 11:15 hod., 12:06 hod. 
komunikát propagujúci reštauračné zariadenia, a o cca 14:41 hod. komunikát propagujúci hotel 
Liptovský Dvor, ktorý naplnil definíciu dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby 
programu informačného charakteru podľa § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. bez tohto, aby 
vysielanie týchto komunikátov zreteľne oddelil slovným upozornením na charakter tohto vysielania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

III. 
  

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, že na programovej službe L-Rádio odvysielal dňa 14.6.2012 v rámci programu Región MIX L-
Rádia odvysielaného o cca 17:00 hod., informácie o subjekte Bankovní institut Vysoká škola 
v nasledovnom znení: 
„Redaktorka:  „Deň otvorených dverí v Bankovním institutu Vysoká škola v Liptovskom Mikuláši 
ponúkol záujemcom o vysokoškolské štúdium možnosť priamo na mieste oboznámiť sa s možnosťami 
a výhodami štúdia na tejto škole, a taktiež pozrieť si priestory školy a jej vybavenie. O tom, prečo si 
vybrať práve túto školu, hovorí vedúci Konzultačného strediska v Liptovskom Mikuláši Rastislav 
Haraga.“  
Rastislav Haraga: „Bankovní institut je škola, ktorá pripravuje ľudí veľmi kvalitne na prax a ľudia, 
ktorí u nás skončia sú uplatniteľní na trhu práce, neodchádzajú na úrad práce, čiže je to ich 
budúcnosť, tak aby získali kvalitné vzdelanie, kvalitnú prácu.“  
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Redaktorka: „Medzi najzaujímavejšie odbory v bakalárskom štúdiu, o ktoré je medzi uchádzačmi 
najväčší záujem, patrí Bankový manažment, Informačné technológie, Oceňovanie majetku či Právna 
administratíva v podnikateľskej sfére. V nadväzujúcom magisterskom štúdiu je to odbor Financie 
a Informačné technológie a manažment. Práve tieto odbory zaujali aj zrejme budúcich študentov tejto 
školy.“  
Muž 1: „Tak je to dosť lukratívne študovať na zahraničnej vysokej škole tu na Slovensku a myslím, že 
tá kvalita toho štúdia je na vysokej úrovni. Aj tie odbory sú veľmi zaujímavé, dokonca si neviem vybrať 
teraz, takže.“ 
Žena 1: „Kvôli tomu, že mi príde, že je to veľmi prestížna škola v prvom rade určite, človek má 
uplatnenie nielen na Slovensku, ale aj v celej Európskej únii a tieto odbory sú veľmi dobré pre život. 
Sú to veci, ktoré človek nielen potrebuje, ale keď ich nevie, tak ich musí vyhľadávať.“ 
Redaktorka: „ Ďalšou motiváciou uchádzačov môže byť aj fakt, že prijímacie konanie v akademickom 
roku 2012/2013 bude bez prijímacích skúšok. Prihlášku na štúdium na tejto škole je možné podať do 
31. augusta tohto roku a v prípade, že uchádzač podá prihlášku na štúdium priamo počas Dňa 
otvorených dverí na škole, zaplatí za ňu len 5 eur. Tí, ktorí dnešný Deň otvorených dverí v Bankovním 
institutu Vysoká škola nestihli, majú ešte šancu 16. a 23. augusta, ale aj 6. septembra. Eva Vetríkova, 
L-Rádio.“  
ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa ustanovenia § 31a ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z. z., 
 
Hlasovanie: 

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

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

IV. 
  

p o r u š i l  
 

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

tým, 

že na programovej službe L-Rádio odvysielal dňa 14.6.2012 v čase o cca 06:22, 07:21, 08:21, 09:23, 
14:22, 15:22 a 16:25 hod. sponzorovaný program Dopravný servis, označený názvom sponzora len na 
jeho konci, čím došlo k porušeniu povinnosti zreteľne označiť program názvom, obchodným menom 
alebo menom a priezviskom sponzora programu, logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo 
službu sponzora na začiatku programu a na konci programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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.  
 

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 za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/077: 
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: 15. 2. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 494-PLO/O-6197/2012 zo dňa 4. 12. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4570/322-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/deň: FUN RADIO/14. 9. 2012 
ÚK: RADIO, a.s.                 číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 13-02/28.069: 
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. 494-PLO/O-
6197/2012 RADIO, a.s.,  

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 

že na rozhlasovej službe FUN RADIO na frekvencii v lokalite Lučenec dňa 14.09.2012 v čase o cca 
15:53 hod. odvysielal reklamu na OTP Banku, ktorá bola odvysielaná v maďarskom jazyku, čím došlo 
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k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku 
v znení neskorších predpisov, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. 
 

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 za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/078: 
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: 28. 2. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-02/079: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 1. 2013                   Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 454-PLO/O-5453/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa č. 49/2012/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.)  
Vyžiadaný záznam - programová služba/deň: Extrémne rodiny/JOJ/18. 6. 2012  
ÚK: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-02/29.070: 
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 
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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. 
454-PLO/O-5453/2012 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 programu Extrémne rodiny zo dňa 
18.06.2012 o cca 21:30 hod. vysielaného na programovej službe JOJ, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              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. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500,- €, slovom tisícpäťsto eur.  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/080: 
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. 2. 2013                    Z: PLO 
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K bodu 30/ 
SK č.: 447-PLO/O-5446/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4059/287-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny o 12/Prispejte na faru (Vraj je to povinné...), 
Noviny/Rozdelila ich rozostavaná fara (Nie všetci chcú platiť dobrovoľné milodary)/27. 7. 2012  
ÚK: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-02/30.071: 
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. 447-
PLO/O-5446/2012 MAC TV s.r.o.  

 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že dňa 27. 7. 2012 o cca 12:00 hod odvysielal v rámci programu Noviny o 12 príspevok Prispejte na 
faru (Vraj je to povinné...), ktorého názov ako aj úvodné zahlásenie moderátorky prezentovali ako fakt 
informáciu, že príspevky na dostavbu novej fary v obci Borský Mikuláš sú povinné napriek tomu, že 
z ďalšieho obsahu príspevku nevyplývalo, že by miestny kňaz ukladal poskytnutie finančných 
príspevkov ako povinnosť, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť tohto programu, a 
o cca 19:30 hod. v rámci programu Noviny príspevok Rozdelila ich rozostavaná fara (Nie všetci chcú 
platiť dobrovoľné, v ktorom neposkytol priestor na vyjadrenie dotknutému kňazovi k tvrdeniam, podľa 
ktorých mal žiadať od každého farníka milodar vo výške 20 eur, čím nebola zabezpečená objektívnosť 
a nestrannosť tohto programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-3, 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. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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Hlasovanie: 
Mistrík  zdržal sa   
Abrahám  zdržal sa 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka zdržal sa 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/081: 
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. 2. 2013                  Z: PLO 
 
Úloha č. 13-02/082: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 2. 2013                                     Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 477-PLO/O-5974/2012 zo dňa 20. 11. 2012 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2012 
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná televízna programová služba/mesiac: JOJ PLUS/august 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/16 
 
Uznesenie č. 13-02/31.072: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 477-PLO/O-5974/2012 MAC TV s.r.o.   
 

porušil  
 

povinnosť ustanovenú v § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým,  
 
že v rámci digitálneho vysielania televíznej programovej služby JOJ PLUS nedosiahol v mesiaci 
august 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 za 
Holan   za 
Danielová za 
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Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

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

za čo mu ukladá 
 

podľa  ustanovenia § 64 ods. 1  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  sankciu – pokutu,  určenú  podľa § 
67 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom 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, VSxxx13,KS6548. 
 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/083: 
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. 2. 2013                                                                                                          Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 464-PLO/O-5658/2012 zo dňa 6. 11. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4314/307-2012) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný komunikát/deň: upútavka na program Farmár hľadá ženu/23. 8. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-02/32.073: 
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. 464-
PLO/O-5658/2012 MAC TV s. r.o.  
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods.  2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
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že v rámci televíznej programovej služby JOJ odvysielal dňa 23. 8. 2012 o cca 21:25 hod upútavku na 
program Farmár hľadá ženu, ktorá obsahovala výňatky z diela znázorňujúce scény násilia, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 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***13, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/084: 
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. 2. 2013                    Z: PLO 
  
Úloha č. 13-02/085: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 1. 2. 2013                               Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 465-PLO/O-5659/2012 zo dňa 6. 11. 2012 
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4314/307-2012) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorovaný komunikát/deň: upútavka na program Farmár hľadá ženu /23. 8. 2012 od 22:00 hod do 
23:00 hod 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-02/33.074: 
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. 
465-PLO/O-5659/2012 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 23.08.2012 v čase od 22:00:00 hod. do 22:59:59 hod. 
odvysielal reklamné bloky 

– v čase od cca 21:56:23 hod. do cca 22:02:07 hod., pričom reklamný blok po 22:00 hod. trval 2 
minúty 7 sekúnd, 

– v čase od cca 22:30:08 hod. do cca 22:36:11 hod. v trvaní 6 minút 3 sekundy, 
– v čase od cca 22:54:20 hod. do cca 23:00:00 hod. v trvaní 5 minút 40 sekúnd 

v celkovom časovom rozsahu 13 minút 50 sekúnd, čiže o 1 minútu 50 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              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 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***13,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/086: 
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: 28. 2. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 461-PLO/O-5655/2012 zo dňa 6. 11. 2012 
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4708/337-2012) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Kosti/23. 8. 2012 od 22:00 hod do 23:00 hod 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-02/34.075: 
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. 461-PLO/O-5655/2012 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/087: 
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: 12. 2. 2013                                                                                                                                Z: PLO 
 
Úloha č. 13-02/088: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2013                                                                                                                           Z: PgO 
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K bodu 35/ 
SK č.: 490-PLO/O-6193/2012 zo dňa 4. 12. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4708/336-2012) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Vrahúni/25. 8. 2012 od 19:55 hod do 23:05 hod 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-02/35.076: 
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. 
490-PLO/O-6193/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 25.08.2012 v čase od 20:00:00 hod. do 20:59:59 
hod. odvysielal reklamné bloky 
– v čase od cca 19:55:00 hod. do cca 20:00:24 hod., pričom po 20:00:00 hod. trval reklamný blok 24 

sekúnd, 
– v čase od cca 20:13:14 hod. do cca 20:15:18 hod. v trvaní 2 minúty 4 sekundy, 
– v čase od cca 20:23:27 hod. do cca 20:28:12 hod. v trvaní 4 minúty 45 sekúnd, 
– v čase od cca 20:47:45 hod. do cca 20:52:44 hod. v trvaní 4 minúty 59 sekúnd 
v celkovom časovom rozsahu 12 minút 12 sekúnd, teda o 12 sekúnd dlhšom ako 12 minút, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              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 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***13,KS6548. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/089: 
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: 28. 2. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-02/090: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 443-PLO/O-5442/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4472/314-2012) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Pre hrsť dolárov/ 2. 9. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o                    číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 13-02/36.077: 
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. 443-
PLO/O-5442/2012 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l  

 

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

 

tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ Plus dňa 02.09.2012 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 hod 
odvysielal reklamné a telenákupné šoty  

– reklamný blok v čase od cca 16:05:00 hod do cca 16:09:05 v trvaní 4 minúty 5 sekúnd,  
– reklamný blok v čase od cca 16:35:14 hod do cca 16:38:49 hod v trvaní 3 minúty 35 sekúnd, 
– telenákupné šoty v čase od cca 16:19:53 hod do cca 16:24:53 hod v trvaní 5 minút,  

v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 40 sekúnd, teda o 40 sekúnd dlhšom ako povolených 12 
minút, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
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Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              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 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 **13, KS 6548. 
 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/091: 
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: 29. 2. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-02/092: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 378-PLO/O-5104/2012 zo dňa 9. 10. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3993/285-2012) 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný komunikát/deň: upútavka na program Extrémne prípady/25. 7. 2012  
ÚK: MAC TV s.r.o                    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-02/37.078: 
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. 378-
PLO/O-5104/2012 MAC TV s.r.o.  
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p o r u š i l  

 

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

 

tým, 

 
že dňa 25. 7. 2012 o cca 11:15 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ, upútavku na program 
Extrémne prípady, ktorá naplnila definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. a zároveň reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a pri ktorej nezabezpečil, aby bola 
reklama slušná,  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Danielová za 
Škultéty  neprítomný 
Kmec              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 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 **13, KS 6548. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-02/093: 
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: 29. 2. 2013                    Z: PLO 
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Úloha č. 13-02/094: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 2. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 7-PLO/D-55/2013 zo dňa 3. 1. 2013 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 3-PLO/D-20/2013 zo dňa 2. 1. 2013 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KTR, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/155 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 509-PLO/D-5879/2012 zo dňa 22. 11. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie (zmena právnych skutočností)  
ÚK: SPINOZA, s.r.o.         číslo licencie: R/106 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 479-PLO/D-6031/2012 zo dňa 29. 11. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: VYDAVATE ĽSTVO 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 42/ 
SK č.: 2-PLO/D-12/2013 zo dňa 2. 1. 2013 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o.      číslo licencie: T/2139 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
 
 
  
V Bratislave dňa 29. 1. 2013 

                               
 
                                                                    

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


