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Zápisnica č. 3/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12. 2. 2013  

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.: 468-PLO/O-5662/2012  zo dňa 6. 11. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Dozorovaný subjekt: RADIO ONE, s.r.o.             číslo licencie: R/91 
ÚP: 10:00 hod  
  
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6239/432-2012     
(na vysielanie programu Nebezpečný vlak zo dňa 11. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.6250/449-2012     
(na vysielanie programu Pokoj a pohoda zo dňa 9. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7  
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/450-2012      
(na vysielanie programu Sedem smrteľných hriechov  zo dňa 9. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/446-2012     
(na vysielanie programu Poklad Aztékov  zo dňa 2. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/441-2012     
(na vysielanie televíznej programovej služby DAJTO zo dňa 25. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6066/418-2012      
(na vysielanie reklamy FAMILIA zo dňa 1. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39,TD/15 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5774/387-2012      
(na vysielanie programu Synovia Veľkej medvedice zo dňa 4. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5928/410-2012      
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 23. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6127/424-2012      
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 29. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6361/463-2012      
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 15. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5807/391-2012      
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 19. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
14/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5892/395-2012, č. 5892/396-2012, č. 5892/397-2012                 
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 29. 10., 30. 10. a 31. 10. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
15/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5892/398-2012, č. 5892/399-2012, č. 5892/400-2012                 
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 1. 11.,  2. 11., 19. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5931/413-2012     
(na vysielanie programu Stroskotanec_hlasitosť z 25. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6107/421-2012     
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z 18. 11. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                   
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5774/386-2012      
(na vysielanie programu James Bond: Diamanty sú večné zo dňa 4. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/219, TD/16 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5774/385-2012      
(na vysielanie programu Lovec a prenasledovaný zo dňa 28. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/219, TD/16 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/443-2012      
(na vysielanie programu Krutá voľba zo dňa 2. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16 
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21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/434-2012      
(na vysielanie programu Legenda Horn (Mr Horn) zo dňa 18. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/219, TD/16 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/438-2012      
(na vysielanie programu Pirát zo dňa 25. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/219, TD/16 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/448-2012      
(na vysielanie programu Šesť medveďov s Cibuľkom zo dňa 9. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/219, TD/16 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6270/453-2012      
(na vysielanie programu Súdna sieň – Extrémne prípady zo dňa 11. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6265/451-2012     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 22. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV .r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 6286/6/TV-2013 
(monitorované dni: 18. 11., 22. 11., 25. 11., 2. 12., 9. 12., 11. 12. 2013) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, T/219 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 5929/5/TV-2013 
(monitorované dni: 26. 11. 2012 ) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
28/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2012 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
29/ SK č.: 445-PLO/O-5444/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4173/291-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Pacient, pre pacienta, kvôli pacientovi/8. 8. 2012  
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     
 
30/ SK č.: 466-PLO/O-5660/2012 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 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam/deň: program Farmár hľadá ženu/8. 9. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
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NEVEREJNÉ 
 
31/ SK č.: 508-PLO/D-6432/2012 zo dňa 21. 12. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca    číslo registrácie: TKR/185 
32/ SK č.: 5-PLO/D-205/2013 zo dňa 15. 1. 2013 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina       číslo registrácie: TKR/97 
 
33/ SK č.: 9-PLO/D-188/2013 zo dňa 14. 1. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.         číslo licencie: TD/99 
        Ing. Marián Kutaj 
        Věra Kutajová 
 
34/ SK č.: 42-PLO/D-537/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
ÚK: D.EXPRES, a.s.           číslo licencie: R/66, R/112 
        Emmis International Holding, B.V  
        Mgr. Eva Babitzová  
        Bauer Ausland 1 GmbH   
ÚP: 10:15 hod 
 
35/ Rôzne 
 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 99 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 13-03/1.084: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 468-PLO/O-5662/2012  zo dňa 6. 11. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Dozorovaný subjekt: RADIO ONE, s.r.o.             číslo licencie: R/91 
ÚP: 10:00 hod  
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Uznesenie č. 13-03/2.085: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 468-
PLO/O-5662/2012 vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník konania 
 
RADIO ONE, s.r.o. 
Štefánikova 52  
949 01 Nitra 

 
p o r u š i l 

 
povinnosť ustanovenú v § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že: 

I. dňa 7.1.2013 nevyužíval frekvencie 92,3 MHz Levice, 99,6 MHz Zlaté Moravce 
II.  dňa 3.1.2013 nevyužíval frekvencie 93,5 MHz Lučenec, 94,9 MHz Handlová, 95,0 Nová Baňa, 

107,5 Ružomberok 
na účely, na ktoré mu boli pridelené, 

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-03/100: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti 
RADIO ONE, s.r.o., Nitra. 
T: 12. 3. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-03/101: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 22. 2. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6239/432-2012     
(na vysielanie programu Nebezpečný vlak zo dňa 11. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 13-03/3.086: 
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. 6239/432-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného 
porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/102: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.6250/449-2012     
(na vysielanie programu Pokoj a pohoda zo dňa 9. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 13-03/3.087: 
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. 6250/449-2012 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. v časti možného 
porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/103: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                          Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/450-2012      
(na vysielanie programu Sedem smrteľných hriechov  zo dňa 9. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 13-03/5.088: 
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. 6250/450-2012 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. v časti možného 
porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/104: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                          Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/446-2012     
(na vysielanie programu Poklad Aztékov  zo dňa 2. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47, TD/7 
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Uznesenie č. 13-03/6.090: 
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. 6250/446-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného 
porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/105: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-03/6.091: 
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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že programy Poklad Aztékov odvysielaný na programovej službe DAJTO dňa 2. 12. 2012 o cca 
22:20 hod v trvaní cca 115 minút 37 sekúnd (vrátane reklamných prerušení), Nebezpečný vlak 
odvysielaný na programovej službe DAJTO dňa 11. 12. 2012 o cca 20:16 hod v trvaní cca 110 minút 
25 sekúnd (vrátane reklamných prerušení), Pokoj a pohoda odvysielaný na programovej službe 
DOMA dňa 9. 12. 2012 o cca 17:55 hod v trvaní cca 115 minút 32 sekúnd (vrátane reklamných 
prerušení) a Sedem smrteľných hriechov 1. časť odvysielaný na programovej službe DOMA dňa 
9. 12. 2012 o cca 20:00 hod v trvaní cca 114 minút 15 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil 
štyrikrát. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-03/106: 
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: 26. 2. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-03/107: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 22. 2. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/441-2012     
(na vysielanie televíznej programovej služby DAJTO zo dňa 25. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/47 
 
Uznesenie č. 13-03/7.092: 
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. 6250/441-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DAJTO 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 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/108: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                                            Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6066/418-2012      
(na vysielanie reklamy FAMILIA zo dňa 1. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39,TD/15 
  
Uznesenie č. 13-03/8.093: 
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. 6066/418-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/109: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5774/387-2012      
(na vysielanie programu Synovia Veľkej medvedice zo dňa 4. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-03/9.94: 
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. 5774/387-2012 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. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/110: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5928/410-2012      
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 23. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-03/10.095: 
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. 5928/410-2012 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 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/111: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6127/424-2012      
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 29. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41   
 
Uznesenie č. 13-03/11.096: 
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. 6127/424-2012 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 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/112: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                    Z: PgO 
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K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6361/463-2012      
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 15. 12. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
          
Uznesenie č. 13-03/12.097: 
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. 6361/463-2012 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 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/113: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5807/391-2012      
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 19. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-03/13.098: 
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. 5807/391-2012 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 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/114: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5892/395-2012, č. 5892/396-2012, č. 5892/397-2012                 
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 29. 10., 30. 10. a 31. 10. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-03/14.099: 
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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 29.10.2012 o cca 19:00 
hod odvysielal v rámci programu Televízne Noviny príspevok Nie sú peniaze pre záchranárov, 
v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/115: 
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: 26. 2. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-03/116: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania a výsledok prešetrenia časti 
sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-03/14.089: 
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. 5892/396-2012 a č. 
5892/397-2012 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/117: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania a výsledok prešetrenia časti 
sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5892/398-2012, č. 5892/399-2012, č. 5892/400-2012                 
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 1. 11.,  2. 11., 19. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-03/15.100: 
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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na  televíznej programovej službe TV MARKÍZA v dňoch 01. 11. 2012, 02. 11. 
2012 a 19. 11. 2012 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne Noviny príspevky Šikovní 
vraj odchádzajú, Postavili sa za neho sestričky a Je ich stále viac, v ktorých mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/118: 
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: 26. 2. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-03/119: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 2. 2013                                Z: PgO  
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K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5931/413-2012     
(na vysielanie programu Stroskotanec_hlasitosť z 25. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
  
Uznesenie č. 13-03/16.101: 
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 § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
tým, že v rámci programu Stroskotanec odvysielaného na programovej službe TV MARKÍZA dňa 
25. 11. 2012 o cca 14:17 hod odvysielal o cca 15:12 hod reklamný blok takým spôsobom, že zvuková 
intenzita vysielanej reklamy mohla byť vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného tesne pred 
odvysielaním tohto reklamného bloku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 13-03/120: 
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: 26. 2. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-03/121: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 2. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6107/421-2012     
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z 18. 11. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-03/17.102: 
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 dňa 18. 11. 2012 o cca 11:59 hod odvysielal na televíznej 
programovej službe Jednotka politicko-publicitiský program O 5 minút 12, ktorého prvá diskusia bola 
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venovaná odvolávaniu ministra spravodlivosti a stavu v justícii, a v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/122: 
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: 26. 2. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-03/123: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 2. 2013                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-03/17.120: 
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. 6107/421-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala ju v časti možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Úloha č. 13-03/124: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti v časti. 
T: 22. 2. 2013                     Z: PgO 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/125: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti v časti. 
T: 22. 2. 2013                     Z: PgO 
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K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5774/386-2012      
(na vysielanie programu James Bond: Diamanty sú večné zo dňa 4. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-03/18.103: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia  

- § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že časový úsek od cca 16:58:32 hod do 
cca 17:28:31 hod programu Diamanty sú večné odvysielaného v rámci programovej služby 
JOJ Plus dňa 4. 11. 2012 o cca 16:28 hod, ktorý zodpovedá druhému 30-minútovému 
časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamného 
bloku, a to o cca 17:00:15 hod a o cca 17:24:36 hod, 

- § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ Plus dňa 4. 11. 2012 v čase od 16:00:00 hod do 16:59:59 hod mohlo dôjsť k odvysielaniu 
reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/126: 
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: 26. 2. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-03/127: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 2. 2013                     Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5774/385-2012      
(na vysielanie programu Lovec a prenasledovaný zo dňa 28. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-03/19.104: 
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. 5774/385-2012 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  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za  
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/128: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/443-2012      
(na vysielanie programu Krutá voľba zo dňa 2. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-03/20.105: 
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. 6250/443-2012 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. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/129: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/434-2012      
(na vysielanie programu Legenda Horn (Mr Horn) zo dňa 18. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/219, TD/16 
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Uznesenie č. 13-03/21.106: 
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. 6250/434-2012 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. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/130: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/438-2012      
(na vysielanie programu Pirát zo dňa 25. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-03/22.107: 
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. 6250/438-2012 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. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/131: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013-02-12                Z: PgO 
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K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6250/448-2012      
(na vysielanie programu Šesť medveďov s Cibuľkom zo dňa 9. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-03/23.108: 
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. 6250/448-2012 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. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/132: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6270/453-2012      
(na vysielanie programu Súdna sieň – Extrémne prípady zo dňa 11. 12. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-03/24.109: 
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., 
Bratislava, vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe JOJ dňa 11. 12. 2012 o cca 17:53 hod. hod. odvysielal program Súdna sieň - 
Extrémne prípady, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
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Škultéty  za 
Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/133: 
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:  26. 2. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-03/134: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 22. 2. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6265/451-2012     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 22. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV .r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-03/25.110: 
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. 6265/451-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/135: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 6286/6/TV-2013 
(monitorované dni: 18. 11., 22. 11., 25. 11., 2. 12., 9. 12., 11. 12. 2013) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, T/219 
 
Uznesenie č. 13-03/26.111: 

       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 programov Noviny zo dňa 22. 11. 2012 o cca 19:30 
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hod a Súdna sieň – Extrémne prípady zo dňa 11. 12. 2012 o cca 18:00 hod odvysielaných na 
programovej službe JOJ a súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ Plus zo dňa 18. 11. 2012 
v čase od 16:50 hod do 21:10 hod, zo dňa 18. 11. 2012 v čase od 19:50 hod do 23:59 hod a dňa 
19. 11. 2012 v čase od 00:00 hod do 00:10 hod, zo dňa 25. 11. 2012 v čase od 16:50 hod do 21:10 hod, 
zo dňa 25. 11. 2012 v čase od 19:50 hod do 23:59 hod a dňa 26. 11. 2012 v čase od 00:00 hod do 
01:10 hod, zo dňa 2. 12. 2012 v čase od 15:50 hod do 20:10 hod, zo dňa 2. 12. 2012 v čase od 19:50 
hod do 23:59 hod a dňa 3. 12. 2012 v čase od 00:00 hod do 00:10 hod, zo dňa 9. 12. 2012 v čase od 
16:50 hod do 21:10 hod a zo dňa 9. 12. 2012 v čase od 19:50 hod do 23:10 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/136: 
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: 26. 2. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 5929/5/TV-2013 
(monitorované dni: 26. 11. 2012 ) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39, TD/15 
 
Uznesenie č. 13-03/27.112: 
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) po prerokovaní 
správy č. 5929/5/TV-2013 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 26. 11. 2012 v čase od 20:00 hod do 22:00 hod 
vysielateľa MAC TV s.r.o., Bratislava s licenciami č. T/39 a TD/15 nebolo zistené porušenie 
povinností podľa § 34 ods. 3 a 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 28/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2012 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska  
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 13-03/28.113: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči  vysielateľovi 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v mesiaci november 2012 mohlo dôjsť k vysielaniu v rozpore 
s podmienkami stanovenými v licencii na vysielanie televíznej programovej služby DOMA a 
v mesiacoch október, november a december 2012 mohlo dôjsť k vysielaniu v rozpore s podmienkami 
stanovenými v licencii na vysielanie televíznej programovej služby DAJTO  z dôvodu, že vo vysielaní 
uvedených programových služieb nedosiahol licenciami stanovené percentuálne podiely 
programových typov.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/137: 
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: 26. 2. 2013                                Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 445-PLO/O-5444/2012 zo dňa 23. 10. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4173/291-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Pacient, pre pacienta, kvôli pacientovi/8. 8. 2012  
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 13-03/29.114: 
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. 445-
PLO/O-5444/2012, Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona   
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p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že dňa 8. 8. 2012 o cca 19: 30 hod odvysielal v rámci programovej služby Jednotka v programe Správy 
STV príspevok s názvom Pacient, pre pacienta, kvôli pacientovi, v ktorom prezentoval vyjadrenia 
týkajúce sa preferencie pluralitného systému zdravotných poisťovní, pričom vyjadrenia v prospech 
unitárneho systému boli redukované do podoby opakujúcich sa výňatkov bez výpovednej hodnoty, 
čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť predmetného programu a v závere príspevku 
odznelo komentatívne vyjadrenie redaktorky, ktoré nebolo oddelené od informácií spravodajského 
charakteru, čím došlo k neoddeleniu názorov a hodnotiacich komentárov od informácií 
spravodajského charakteru,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, 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  proti 
Alakša  za 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/138: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 3. 2013                  Z: PLO 
 
Úloha č. 13-03/139: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 2. 2013                  Z: PgO 
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K bodu 30/ 
SK č.: 466-PLO/O-5660/2012 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 § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam/deň: program Farmár hľadá ženu/8. 9. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-03/30.115: 
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. 
466-PLO/O-5660/2012 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 Farmár hľadá ženu zo dňa 
8. 9. 2012 o cca 20:20 hod. vysielaného na programovej službe JOJ, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 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 
Danielová za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka za 
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Holan   za 
Kmec              za   
Škultéty  za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-03/140: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12. 3. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 508-PLO/D-6432/2012 zo dňa 21. 12. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca    číslo registrácie: TKR/185 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 5-PLO/D-205/2013 zo dňa 15. 1. 2013 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina       číslo registrácie: TKR/97 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 9-PLO/D-188/2013 zo dňa 14. 1. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.         číslo licencie: TD/99 
        Ing. Marián Kutaj 
        Věra Kutajová 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 42-PLO/D-537/2013 zo dňa 1. 2. 2013 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
ÚK: D.EXPRES, a.s.           číslo licencie: R/66, R/112 
        Emmis International Holding, B.V  
        Mgr. Eva Babitzová  
        Bauer Ausland 1 GmbH   
ÚP: 10:15 hod 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
Rôzne 35/ 
 
1/ Vyhláška MK SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MK SR č. 589/2007 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o JSO 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 12. 2. 2013 
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       prof. Miloš Mistrík 
               predseda  
   Rady pre vysielanie a retransmisiu                                          
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Ing. Peter Abrahám 
 
 
 
 


