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Zápisnica č. 02/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa 24. 1. 2012 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Oznámenie TÚ SR o pridelení digitálnych frekvencií  zo dňa 5. 1. 2012 
(§ 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z.)      
 
3/ SK č.: 461-PLO/D-5743/2011 zo dňa 7. 10. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.   
 
4/ SK č.: 416-PLO/O-5116/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Sťažnosť č. 4373/330-2011 zo dňa 13. 7. 2011 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Orange Slovensko, a.s.       číslo registrácie: TKR/257  
 
5/ SK č.: 433-PLO/O-5408/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: NITRANET, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/178 
 
6/ SK č.: 482-PLO/O-6196/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona       
 
7/ SK č.: 481-PLO/O-6195/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  a § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio VIVA, a.s.        číslo licencie: R/70 
 
8/ SK č.: 484-PLO/O-6198/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: SPINOZA, s.r.o.        číslo licencie: R/106  
 
9/ Sťažnosť č. 92/7-2012 zo dňa 10. 1. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť smeruje proti : GLOBALRON s.r.o. 
(vo veci možného neoprávneného vysielania, možnej neoprávnenej retransmisie) 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6883/487-2011      
(na vysielanie programu Téma dňa  z dňa 21. 11. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: T/125 
 



 2 

11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6362/452-2011      
(na vysielanie programu Svet+ z dňa 6. 11. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: T/125  
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6765/483-2011      
(na vysielanie od 17:50 do 20:10 hod. z dňa 24. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6728/484-2011      
(na vysielanie od 17:50 do 20:10 hod. z dňa 25. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6730/485-2011      
(na vysielanie od 17:50 do 20:10 hod. z dňa 26. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6419/450-2011      
(na vysielanie ŠTV Štúrovskej televízie zo dňa 4. 11. 2011)  
Vysielateľ: Július Pereszlényi-Servis TV-Video      číslo licencie: TD/18 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6488/456-2011      
(na vysielanie programu Dva dni v Paríži z dňa 12. 11. 2011)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6727/473-2011     
(na vysielanie piesne Loca People z dňa 25. 11. 2011)  
Vysielateľ: RADIO, a. s.         číslo licencie: R/71  
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6960/491-2011     
(na vysielanie programu Trnavská novéna z dní 14. a 17. 11. 2011)  
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.         číslo licencie: T/207  
 
19/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 6360/443-2011; 6361/444-2011; 6363/445-2011; 6435/451-2011; 6465/458-2011; 
6466/454-2011; 6490/459-2011; 6517/460-2011; 6580/462-2011; 6640/468-2011; 6641/469-2011 
(na vysielanie reklamy Kofola z dní 6. 11., 16. 11. 2011)    
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,  

 MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/41, T/39, TD/7  
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6489/457-2011      
(na vysielanie programu Superhrdina z dňa 12. 11. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6773/476-2011     
(na vysielanie z dňa 28. 11. 2011)  
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Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,         číslo licencie: T/39 
 
22/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 6216/433-2011 a 6217/434-2011     
(na vysielanie programu Farmár hľadá ženu zo dňa 31. 10. 2011)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 6323/441-2011  
(na vysielanie programu  G.I. Joe z dňa 24. 9. 2011)    
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41  
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6473/455-2011  
(na vysielanie TV Levoča zo dňa 17. 10. 2011)    
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným   číslo licencie: T/177 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6322/440-2011  
(na vysielanie programu  Buď cool  z dňa 24. 9. 2011)    
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41  
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6324/442-2011  
(na vysielanie programu  Let´s Dance  z dňa 30. 9. 2011)    
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
  
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 6346/446-2011  
(na vysielanie programu  Projekt Falcon  z dňa 29. 9. 2011)    
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6418/449-2011    
(na vysielanie programu Luther z dňa 8. 11. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
   
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 72/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 10. 10. 2011) 
Vysielateľ: City TV, s.r.o.             číslo licencie: T/185 
 
30/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 7. 11. 2011 a 9. 11. 2011) 
Vysielateľ: MV Média, s. r. o.      číslo licencie: T/224 
 
31/ SK č.: 457-PLO/O-5772/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.a 2. štvrťrok 
2011 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a § 18 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
32/ SK č.: 458-PLO/O-5773/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
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Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.a 2. štvrťrok 
2011 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a § 18 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
33/ SK č.: 459-PLO/O-5774/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.a 2. štvrťrok 
2011 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a § 18a  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41 
 
34/ SK č.: 460-PLO/O-5775/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.a 2. štvrťrok 
2011 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a § 18a  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/7 
 
35/ SK č.: 452-PLO/O-5767/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 4137/310-2011, 4138/311-2011, 4139/312-2011, 4141/314-2011, 4159/317-2011) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)     
Monitorovaný program/deň: Pritiahni si šťastie/2. 7. 2011 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
36/ SK č.: 454-PLO/O-5769/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 4719/355-2011, 4688/353-2011, 4720/356-2011 a 4787/360-2011) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)     
Monitorovaný program/deň: Farma/27. 7. 2011  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
37/ SK č.: 485-PLO/O-6199/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5249/390-2011) (vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 a § 39a ods. 5 písm. c) a d)  zákona  
č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/deň: Farma/12. 8. 2011 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
38/ SK č.: 464-PLO/O-5943/2011 zo dňa 11. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5126/380-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)     
Monitorovaný program/príspevok/deň: Krimi noviny/Rok po masakre v Devínskej Novej Vsi – 8 mŕtvych,  
15 zranených/30. 8. 2011 
ÚK: MAC TV  s.r.o.                     číslo licencie: T/39 
 
39/ SK č.: 499-PLO/O-6503/2011 zo dňa 8. 11. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5276/392-2011)  
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Trhni si! /5. 9. 2011 
ÚK: MAC TV  s.r.o.                     číslo licencie: T/39 
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40/ SK č.: 512-PLO/O-6477/2011 zo dňa 23.11.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5509/404-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Slávnostný galavečer/22. 9. 2011  
ÚK: C.E.N. s.r.o.                    číslo licencie: T/125 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
41/ SK č.: 520-PLO/D-6975/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: HOMAYER TV s.r.o.  
 
42/ SK č.: 535-PLO/D-7057/2011 zo dňa 16. 12. 2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/97 a č. RD/15 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: ČH HORNETS s.r.o.          číslo licencie: R/97 a RD/15 
 
43/ SK č.: 2-PLO/D-34/2012 zo dňa 4. 1. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/73 
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o.       číslo licencie: T/73 
 
44/ SK č.: 3-PLO/D-37/2012 zo dňa 4. 1. 2012 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/216 
ÚK: BMU s.r.o.         číslo registrácie: TKR/216 
 
45/ SK č.: 4-PLO/D-37/2012 zo dňa 4. 1. 2012 
vo veci žiadosti o odňatie  licencie na televízne vysielanie  č. T/157 
ÚK: BMU s.r.o.        číslo licencie: T/157 
 
46/ SK č.: 534-PLO/D-7027/2011 zo dňa 14. 12. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/80 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: RM PROGRES s.r.o.       číslo licencie: R/80 
 
47/ SK č.: 537-PLO/D-7059/2011 zo dňa 16. 12. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/210  na  televízne  vysielanie  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo licencie: T/210 
 
48/ SK č.: 5-PLO/D-40/2012 zo dňa 4. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/209 
ÚK: Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS     číslo registrácie: TKR/209  
 
49/ SK č.: 7-PLO/D-66/2012 zo dňa 9. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/155 
ÚK: KTR, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/155 
 
50/ SK č.: 550-PLO/D-7134/2011 zo dňa 21. 12. 2011 
Žiadosť o súhlas s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie  č. R/101 
ÚK: Best FM Media,  s.r.o.       číslo licencie: R/101 
 
51/ Rôzne  
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
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Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 23 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 12-02/1.028: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Oznámenie TÚ SR o pridelení digitálnych frekvencií  zo dňa 5. 1. 2012 
(§ 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z.)      
 
Uznesenie č. 12-02/2.029: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  
s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb  
a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní), správne konanie voči MARKÍZA - SLOVAKIA, 
spol. s r.o. 
 

v o  v e c i  o dň a t i a  f r e k v e n c i í  
 

Kanál 
 

Územie frekvenčného 
vyhradenia 

Vysielač 
 

40 Banská Bystrica Čierny Balog 

40 Banská Bystrica Handlová I 

40 Banská Bystrica Hronov-Brusno 

46 Námestovo Námestovo 
 
z dôvodu, že frekvencie kanálu 40 v území frekvenčného vyhradenia Banská Bystrica a  kanálu 46 
v území frekvenčného vyhradenia Námestovo, ktoré sa využívajú analógovým vysielateľom na území 
Slovenskej republiky – spoločnosťou MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., boli pridelené 
terestriálnymi prevádzkovými povoleniami č. 11 10 66 1 061 a 11 10 66 1 063 spoločnosti Towercom, 
a.s. pre účely vytvorenia štvrtého terestriálneho multiplexu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
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Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/024: 
Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné 
podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T:  bezodkladne                   Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 461-PLO/D-5743/2011 zo dňa 7. 10. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.  
 
Uznesenie č. 12-02/3.030: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“), v správnom konaní č. 461-PLO/D-5743/2011 zo dňa 7. 10. 2011, podľa ustanovenia § 27 
zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných 
obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, 
doručenú Rade žiadateľom: 
 
ANTIK Telecom s.r.o. 
Čárskeho 10  
040 01 Košice  
 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. správneho poriadku 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  
 

účastníkovi konania: ANTIK Telecom s.r.o., Košice 
 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 66  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

I. 
1. Druh licencie: licencia na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
    Štandard digitálneho príjmu: IPTV,  
2. Názov programovej služby: TV Piánko 
3. Jazyk vysielania: slovenský  
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín / denne, 7 dní / týždenne 
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5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č. 5743/2011 zo dňa 7. 10. 2011, doplneného listom č. 6919/2011 
dňa 7. 12. 2011 a listom č. 124/2012 zo dňa 11. 1. 2012 )  
 
 a) Programová služba (100%): 
 1. Doplnkové vysielanie – 100 % 
             2. Programy - 0 % (z toho preberaný program – 0 %) 
             b) Programy (100 %)  

Spravodajstvo: 0 % 
Publicisticka:  
1)   politická publicistika: 0 % 
2) ostatná publicistika: 0 % 
Dokumentárne programy: 0 % 
Dramatické programy: 0 % 
Zábavné programy: 0 % 
Hudobné programy: 0 % 
Vzdelávacie programy: 0 % 
Náboženské programy: 0 %  
Detské programy: 0 % 
Šport: 0 %  
 

6.   Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: 0 %  

7.   Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD v požadovanom formáte mpeg 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa 
ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z. 0 %  

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 § 25 
zákona č. 308/2000 Z. z. 0%  

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: vzťahuje sa podľa Jednotného systému 
označovania programov (vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 

 
II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 10988/V, 
oddiel: Sro, zo dňa 16. 9. 2011 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 10988/V, oddiel: Sro, zo dňa  
16. 9. 2011 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 



 9 

Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/025: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 461-PLO/D-5743/2011 a zašle ho 
účastníkovi konania, spol. ANTIK Telecom s.r.o.,  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 24. 2. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 416-PLO/O-5116/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Sťažnosť č. 4373/330-2011 zo dňa 13. 7. 2011 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Orange Slovensko, a.s.             číslo registrácie: TKR/257 
 
Uznesenie č. 12-02/4.031: 
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. 416-PLO/O-
5116/2011, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/257, Orange Slovensko, a.s., 

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 
že do 1. 1. 2012 poskytoval retransmisiu programovej Prima a že poskytuje retransmisiu 
programových služieb Nova, Nova HD, Nova Cinema, Prima Family, Prima Cool, Prima Love, TV 
Barrandov, TV Barrandov HD, TV Nitrička a Bloomberg bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá 
 

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

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
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Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/026: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  24. 2. 2012                             Z: PLO  
 
Úloha č. 12-02/027: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  3. 2. 2012                             Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 433-PLO/O-5408/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: NITRANET, s.r.o.             číslo registrácie: TKR/178 
 
Uznesenie č. 12-02/5.032: 
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. 433-PLO/O-
5408/2011 zo dňa 13. 9. 2011, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/178 spoločnosť NITRANET, 
s.r.o., Nitra 
 

tým, 
 
že dňa 12. 8. 2011 v rozpore s registráciou retransmisie č. TKR/178 prevádzkoval retransmisiu 
programových služieb prostredníctvom vysielača MMDS (kóta Zobor, frekvencia 2252 – 2300 MHz)  

 
p o r u š i l  

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

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

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

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/028: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 24. 2. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
SK č.: 482-PLO/O-6196/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 12-02/6.033: 
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. 482-
PLO/O-6196/2011 vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník konania 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Organizačná zložka Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 15 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

v dňoch 28. – 29. 9. 2011 nevyužíval frekvencie 89,3 MHz Bardejov, 94,4 MHz Svidník, 97,6 MHz 
Raslavice, 99,9 MHz Giraltovce, 97,2 MHz Medzilaborce, 94,2 MHz Poprad – Kráľova hoľa na 
účely, na ktoré mu boli pridelené, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
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Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

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

Mistrík  za 
Abrahám  proti 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/029: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania Rozhlas 
a televízia Slovenska. 
T: 24. 2. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-02/030: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok správneho konania. 
T: 3. 2. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK č.: 481-PLO/O-6195/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  a § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                          číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 12-02/7.034: 
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. 481-
PLO/O-6195/2011 vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 
písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník konania 
 
Rádio VIVA, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 Bratislava 
 

I. p o r u š i l 
 

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

tým, 



 13 

 
že dňa 29.09.2011 nevyužíval frekvencie 87,9 MHz Dolný Kubín, 90,7 MHz Trstená, 91,1 MHz 
Brezno na účely, na ktoré mu boli pridelené, 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

II. Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
  

za s tav u je  
 
správne konanie č. 481-PLO/O-6195/2011 v časti možného porušenia povinnosti uvedenej v § 16 ods. 
3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet Rady. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-02/031: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti 
Rádio VIVA, a.s. 
T: 24. 2. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-02/032: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok správneho konania. 
T: 3. 2. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK č.: 484-PLO/O-6198/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: SPINOZA, s.r.o.                        číslo licencie: R/106  
 
Uznesenie č. 12-02/8.035: 
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. 484-
PLO/O-6198/2011 vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 
písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník konania 
 
SPINOZA, s.r.o. 
Nám. SNP 1 
958 01 Partizánske 
 

I. p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že dňa 29. 9. 2011 nevyužíval frekvencie 107,2 MHz Martin a 90,8 MHz Žilina na účely, na ktoré 
mu boli pridelené, 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá 
 

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

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

II. Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
  

za s tav u je  
 
správne konanie č. 484-PLO/O-6198/2011 v časti možného porušenia povinnosti uvedenej v § 16 ods. 
3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet Rady. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/033: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti 
SPINOZA, s.r.o. 
T: 24.02.2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-02/034: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok správneho konania. 
T: 3. 2. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Sťažnosť č. 92/7-2012 zo dňa 10. 1. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť smeruje proti : GLOBALRON s.r.o. 
(vo veci možného neoprávneného vysielania, možnej neoprávnenej retransmisie) 
 
Uznesenie č. 12-02/9.036: 
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.“) začína 
správne konanie voči spoločnosti GLOBALRON s.r.o., Raslavice, IČO: 46 184 295 vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním 
retransmisie bez jej registrácie. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

Uznesenie č. 12-02/9.037: 
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.“) začína 
správne konanie voči spoločnosti GLOBALRON s.r.o., Raslavice, IČO: 46 184 295 vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným vysielaním 
programovej služby Infokanál bez udelenej licencie. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/035: 
Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť GLOBALRON s.r.o., Raslavice o začatí správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 7. 2. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-02/036: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.  
T: 3. 2. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6883/487-2011      
(na vysielanie programu Téma dňa  z dňa 21. 11. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                      číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 12-02/10.038: 
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. 6883/487-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
Úloha č. 12-02/037: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6362/452-2011      
(na vysielanie programu Svet+ z dňa 6. 11. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                      číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 12-02/11.039: 
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. 6362/452-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o., a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  proti 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   proti 
Podracká      proti 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 6-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/038: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6765/483-2011      
(na vysielanie od 17:50 do 20:10 hod. z dňa 24. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
              
Uznesenie č. 12-02/12.040: 
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. 
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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. 6765/483-2011, 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/039: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6728/484-2011      
(na vysielanie od 17:50 do 20:10 hod. z dňa 25. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-02/13.041: 
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. 6728/484-2011, 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/040: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                            Z: PgO 
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K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6730/485-2011      
(na vysielanie od 17:50 do 20:10 hod. z dňa 26. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-02/14.042: 
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. 6730/485-2011, 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/041: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6419/450-2011      
(na vysielanie ŠTV Štúrovskej televízie zo dňa 4. 11. 2011)  
Vysielateľ: Július Pereszlényi-Servis TV-Video        číslo licencie: TD/18 
 
Uznesenie č. 12-02/15.043: 
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 vysielateľovi Július Pereszlényi - 
Servis TV – Video, držiteľovi licencie č. TD/18 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania zo dňa  
4. 11. 2011 v čase od 16:00 hod. do 21:00 hod. na vyžiadanie Rady. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 12-02/15.044: 
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 Július Pereszlényi - 
Servis TV – Video, držiteľovi licencie č. TD/18 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 4. 11. 2011 o cca 18:20 hod. odvysielal program 
GASTROAD výlučne v maďarskom jazyku (s výnimkou vyjadrenia troch slovensky hovoriacich 
osôb), čím mohlo dôjsť 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 12-02/15.045: 
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 Július Pereszlényi - 
Servis TV – Video, držiteľovi licencie č. TD/18 vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 4. 11. 2011 o cca 18:00 hod. odvysielal program Správy, 
ktorý mohol byť sponzorovaný, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zákazu sponzorovania 
spravodajských programov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/042: 
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: 7. 2. 2012                                Z: PLO 
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Úloha č. 12-02/043: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 2. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6488/456-2011      
(na vysielanie programu Dva dni v Paríži z dňa 12. 11. 2011)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                       číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 12-02/16.046: 
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 dňa 12. 11. 2011 o cca 10:28 hod. 
odvysielal v rámci programovej služby JOJ PLUS program Dva dni v Paríži, ktorý označil ako 
nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  zdržal sa 
Abrahám zdržal sa 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka zdržal sa 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 5-0-4, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/044: 
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: 7. 2. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-02/045: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 3. 2. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6727/473-2011     
(na vysielanie piesne Loca People z dňa 25. 11. 2011)  
Vysielateľ: RADIO, a. s.                           číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 12-02/17.047: 
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. 6727/473-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby FUN RADIO vysielateľa RADIO, a.s. 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/046: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 3. 2. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6960/491-2011     
(na vysielanie programu Trnavská novéna z dní 14. a 17. 11. 2011)  
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.                         číslo licencie: T/207  
 
Uznesenie č. 12-02/18.048: 
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. 6960/491-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV LUX vysielateľa TV LUX 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/047: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T:  3. 2. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 6360/443-2011; 6361/444-2011; 6363/445-2011; 6435/451-2011; 6465/458-2011; 
6466/454-2011; 6490/459-2011; 6517/460-2011; 6580/462-2011; 6640/468-2011; 6641/469-2011 
(na vysielanie reklamy Kofola z dní 6. 11., 16. 11. 2011)    
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/41, T/39, TD/7 
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Uznesenie č. 12-02/19.049: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe JOJ dňa 6. 11. 2011 o cca 21:26 hod. a 16. 11. 2011 o cca 18:06 hod. 
odvysielal reklamný spot propagujúci produkt Kofola Extra Bylinková, pri ktorom mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti, aby bola vysielaná reklama slušná. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/048: 
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: 7. 2. 2012                                Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-02/19.050: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 06.11.2011 o cca 13:39 
a na televíznej programovej službe DOMA dňa 6. 11. 2011 o cca 20:50 odvysielal reklamný spot 
propagujúci produkt Kofola Extra Bylinková, pri ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti, aby bola 
vysielaná reklama slušná. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-02/049: 
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: 7. 2. 2012                              Z: PLO 
 
Úloha č. 12-02/050: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 3. 2. 2012                  Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6489/457-2011      
(na vysielanie programu Superhrdina z dňa 12. 11. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-02/20.051: 
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. 6489/457-2011, 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/051: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6773/476-2011     
(na vysielanie z dňa 28. 11. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/3 
 
Uznesenie č. 12-02/21.052: 
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. 6773/476-2011  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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/052: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-02/21.053: 
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 MAC TV s. r.o. vo veci možného 
porušenia  

I. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe JOJ dňa 28. 11. 2011 odvysielal o cca 20:23 hod. bezprostredne po programe 
Farmár hľadá ženu komunikát propagujúci traktor Zetor Forterra 135 a dňa 31. 10. 2011 
o cca 21:22, 21:58 hod., 22:34 hod., 22:55 hod. a cca 22:56 hod. pred, počas a po 
programe Farmár hľadá ženu komunikáty propagujúce traktor Zetor Forterra 135, ktoré 
mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo 
dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od 
iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami 
programovej služby, 

II.  § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe JOJ dňa 28. 11. 2011 o cca 21:15 hod. a 31. 10. 2011 o cca 21:22 hod. odvysielal 
programy Farmár hľadá ženu, ktoré mohli byť sponzorované spoločnosťou ZETOR 
TRACTORS a.s., pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti informovať o tejto 
skutočnosti diváka, prostredníctvom zreteľného označenia názvom sponzora programu, ak 
ide o právnickú 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/053: 
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: 3. 2. 2012                     Z: PLO 
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Uznesenie č. 12-02/21.053-1: 
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  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ dňa 28. 11. 2011 odvysielal a o cca 23:14 hod. a cca 23:52 hod. pred a po programe Hoď svišťom 
komunikáty, ktoré za sponzora programu označovali spoločnosť Tatry mountain resorts a.s., ktoré 
mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k 
odvysielaniu reklamných šotov bez ich 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/054: 
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: 3. 2. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 6216/433-2011 a 6217/434-2011     
(na vysielanie programu Farmár hľadá ženu zo dňa 31. 10. 2011)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-02/22.054: 
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 

I. § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ dňa 
31.10.2011 o cca 21:22 hod. odvysielal program Farmár hľadá ženu, ktorý označil ako 
nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania, 

II.  § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že na programovej službe JOJ dňa 31. 10. 2011 o cca 21:22 hod. odvysielal 
program Farmár hľadá ženu, v ktorom mohli byť umiestnené produkty, pričom 
nezabezpečil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania 
produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu 
po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou. 

  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/055: 
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: 3. 2. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-02/056: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 3. 2. 2012                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-02/22.054-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Farmár hľadá ženu vysielaného dňa  
31. 10. 2011 na programovej službe JOJ.  

  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/057: 
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: 3. 2. 2012                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-02/22.054-2: 
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. 6216/434-2011  smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o.  a uznala uvedenú 
sťažnosť v časti týkajúcej sa § 19 ods.1 písm.a) podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/058: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 6323/441-2011  
(na vysielanie programu  G.I. Joe z dňa 24. 9. 2011)    
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 12-02/23.055: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa  
24. 9. 2011 o cca 20:17 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program G.I. Joe, 
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 
Dinka  za 
Haťapka zdržal sa 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  proti 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/059: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6473/455-2011  
(na vysielanie TV Levoča zo dňa 17. 10. 2011)    
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným                   číslo licencie: T/177 
 
Uznesenie č. 12-02/24.056: 
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. 
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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. 6473/455-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Levoča vysielateľa TV Levoča, spoločnosť 
s ručením obmedzeným 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/060: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6322/440-2011  
(na vysielanie programu  Buď cool  z dňa 24. 9. 2011)    
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-02/25.057: 
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 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 6322/440-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/061: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 3. 2. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6324/442-2011  
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(na vysielanie programu  Let´s Dance  z dňa 30. 9. 2011)    
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-02/26.058: 
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. 6324/442-2011, 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/062: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 6346/446-2011  
(na vysielanie programu  Projekt Falcon  z dňa 29. 9. 2011)    
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-02/27.059: 
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. 6346/446-2011, 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-02/063: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6418/449-2011    
(na vysielanie programu Luther z dňa 8. 11. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-02/28.060: 
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. 6418/449-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa na základe zákona Rozhlasu 
a televízii Slovenska a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/064: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-02/28.061: 
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 Rozhlasu a televízii Slovenska, 
vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania programu Luther 
odvysielaného dňa 8. 11. 2011 o cca 21:05 hod. v rámci programovej služby Jednotka na vyžiadanie 
Rady. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/065: 
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: 7. 2. 2012                                Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 72/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 10. 10. 2011) 
Vysielateľ: City TV, s.r.o.                             číslo licencie: T/185 
 
Uznesenie č. 12-02/29.062: 
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 CITY TV, s.r.o. vo veci možného 
porušenia  § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe TV Bratislava dňa 10. 10. 2011 o cca 15:01 hod. odvysielal program Miss Bratislava, 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/066: 
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: 3. 2. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 7. 11. 2011 a 9. 11. 2011) 
Vysielateľ: MV Média, s. r. o.                      číslo licencie: T/224 
 
Uznesenie č. 12-02/30.063: 
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 MV Média, s.r.o., 
držiteľovi licencie č. T/224 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 
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v súvislosti s tým, že pri vysielaní programovej služby TV REGION počas dní 7. 11. 2011  
a 9. 11. 2011 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú 
službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 
písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania 
z dňa 7. 11. 2011 a 9. 11. 2011 na vyžiadanie Rady. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/067: 
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: 7. 2. 2012                                Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-02/30.064: 
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. . 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 MV Média, s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa  
7. 11. 2011 o cca 14:38 hod., 15:38 hod. a 16:38 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej 
služby TV REGION program Téma: Zo spoločnosti, ktorý mohol naplniť definíciu politickej 
publicistiky v zmysle § 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. a v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/068: 
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: 7. 2. 2012                                Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 457-PLO/O-5772/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
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Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.a 2. štvrťrok 
2011 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a § 18 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-02/31.065: 
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. 457-PLO/O-5772/2011 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  

 
p o r u š i l  

 
I.  povinnosť ustanovenú v § 18 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, že v mesiacoch január až jún 2011 nedosiahol v rámci digitálneho vysielania programovej služby 
Jednotka zákonom stanovené podiely vysielania s multimodálnym prístupom, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

tým, že v štatistikách o odvysielanom programe televíznej programovej služby Jednotka za 
obdobie mesiacov január až jún 2011 neuviedol podiel programov s multimodálnym prístupom 
formou hlasového komentovania pre nevidiacich, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/069: 
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: 31. 1. 2012                                                                                                          Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 458-PLO/O-5773/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.a 2. štvrťrok 
2011 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a § 18 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 12-02/32.066: 
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. 458-PLO/O-5773/2011 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 

p o r u š i l  
 

I.  povinnosť ustanovenú v § 18 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, že v mesiacoch január až jún 2011 nedosiahol v rámci digitálneho vysielania programovej služby 
Dvojka zákonom stanovené podiely vysielania s multimodálnym prístupom formou skrytých alebo 
otvorených titulkov a formou hlasového komentovania pre nevidiacich,  
 
Hlasovanie: 

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

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

II.  povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. 
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tým, že v štatistikách o odvysielanom programe televíznej programovej služby Dvojka za 
obdobie mesiacov január až jún 2011 neuviedol podiel programov s multimodálnym prístupom 
formou hlasového komentovania pre nevidiacich, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/070: 
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: 31. 1. 2012                                                                                                          Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 459-PLO/O-5774/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.a 2. štvrťrok 
2011 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a § 18a  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-02/33.067: 
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. 459-PLO/O-5774/2011 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
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p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že v rámci digitálneho vysielania programovej služby TV MARKÍZA nedosiahol v mesiacoch január, 
február a marec 2011 zákonom stanovené podiely vysielania s multimodálnym prístupom a v mesiaci 
apríl 2011 zákonom stanovený podiel vysielania s multimodálnym prístupom formou hlasového 
komentovania pre nevidiacich,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/071: 
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: 31. 1. 2012                                                                                                          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-02/33.068: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 459-PLO/O-
5774/2011 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 
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písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov  

 

zastavuje, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/072: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 7. 2. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 460-PLO/O-5775/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.a 2. štvrťrok 
2011 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) a § 18a  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 12-02/34.069: 
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. 460-PLO/O-5775/2011 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že v rámci digitálneho vysielania programovej služby DOMA nedosiahol v mesiacoch január, február 
a marec 2011 zákonom stanovené podiely vysielania s multimodálnym prístupom a v mesiaci apríl 
2011 zákonom stanovený podiel vysielania s multimodálnym prístupom formou hlasového 
komentovania pre nevidiacich,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/073: 
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: 31. 1. 2012                                                                                                          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-02/34.070: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 460-PLO/O-
5775/2011 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 
písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 

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

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/074: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 7. 2. 2012                    Z: PLO          
 
K bodu 35/ 
SK č.: 452-PLO/O-5767/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 4137/310-2011, 4138/311-2011, 4139/312-2011, 4141/314-2011, 4159/317-2011) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)     
Monitorovaný program/deň: Pritiahni si šťastie/2. 7. 2011 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-02/35.071: 
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. 452-PLO/O-5767/2011 spoločnosť, 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 2. 7. 2011 o cca 20:14 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program 
Pritiahni si šťastie, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, 
a ktorý obsahoval hodnotiace kritériá „obscénne vyjadrovanie“ a  „sexuálne scény prezentované ako 
formu zábavy“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých 
divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného 
pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 400 €, slovom tritisíc štyristo eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***12,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/075: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                                                                                                           Z: PgO 
 

Úloha č. 12-02/076: 
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: 24. 2. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 454-PLO/O-5769/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 4719/355-2011, 4688/353-2011, 4720/356-2011 a 4787/360-2011) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)     
Monitorovaný program/deň: Farma/27. 7. 2011  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-02/36.072: 
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. 454-PLO/O-5769/2011 vedené 
voči  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/077: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 7. 2. 2012                                                                                                                                  Z: PLO 
 
Úloha č. 12-02/078: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                                                                                                           Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 485-PLO/O-6199/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5249/390-2011) (vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 a § 39a ods. 5 písm. c) a d)  zákona  
č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/deň: Farma/12. 8. 2011 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-02/37.073: 
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. 485-
PLO/O-6199/2011 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 

p o r u š i l  
 

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

 

tým, 
 

že v rámci televíznej programovej služby TV Markíza dňa 12. 8. 2011 o cca 11:47 hod. odvysielal 
program Farma, obsahujúci vizuálnu informáciu o tovare - pivo značky Kelt, ktorá naplnila definíciu 
umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom zreteľne neinformoval 
verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri 
pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou a v rámci tohto programu 
pripisoval tovaru – pivo značky Kelt, neprimeranú dôležitosť, tým že tento tovar zobrazil takým 
spôsobom, že na cca 5 sekúnd sprostredkoval priblížený záber na pivovú fľašu zn. Kelt a pohár 
s logom Kelt, čím porušil povinnosť zaraďovať umiestňovanie produktov iba do programov, ktoré 
spĺňajú podmienky ustanovené zákonom č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/079: 
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: 25. 2. 2011                    Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 464-PLO/O-5943/2011 zo dňa 11. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5126/380-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)     
Monitorovaný program/príspevok/deň: Krimi noviny/Rok po masakre v Devínskej Novej Vsi – 8 mŕtvych,  
15 zranených/30. 8. 2011 
ÚK: MAC TV  s.r.o.                                       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-02/38.074: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 464-PLO/O-
5943/2011 vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/080: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 7. 2. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-02/081: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                                      Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 499-PLO/O-6503/2011 zo dňa 8. 11. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5276/392-2011) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Trhni si! /5. 9. 2011 
ÚK: MAC TV  s.r.o.                                       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-02/39.075: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, účastník správneho konania č. 499-PLO/O-
6503/2011 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 05.092011 o cca 23:46 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Trhni si!, 
ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval 
hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného 
a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním 
účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá, 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 400 €, slovom tritisíc štyristo eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***12,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/082: 
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: 24. 2. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-02/083: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 512-PLO/O-6477/2011 zo dňa 23.11.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5509/404-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Slávnostný galavečer/22. 9. 2011  
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                    číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 12-02/40.076: 
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. 
512-PLO/O-6477/2011 spoločnosť C.E.N. s.r.o. 
 

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

tým, 
 

že dňa 22.9.2011 o cca 20:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TA3 program 
Slávnostný galavečer obsahujúci rozhovor moderátorky s hosťom programu v anglickom jazyku, 
v ktorom nezabezpečil povinnosť vysielať televíznu programovú službu na území Slovenskej 
republiky v štátnom jazyku podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z.  
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/084: 
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: 24. 2. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-02/085: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 2. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 520-PLO/D-6975/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: HOMAYER TV s.r.o.  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 535-PLO/D-7057/2011 zo dňa 16. 12. 2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/97 a č. RD/15 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: ČH HORNETS s.r.o.             číslo licencie: R/97 a RD/15 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 43/ 
SK č.: 2-PLO/D-34/2012 zo dňa 4. 1. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/73 
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o.                         číslo licencie: T/73 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 3-PLO/D-37/2012 zo dňa 4. 1. 2012 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/216 
ÚK: BMU s.r.o.               číslo registrácie: TKR/216 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 4-PLO/D-37/2012 zo dňa 4. 1. 2012 
vo veci žiadosti o odňatie  licencie na televízne vysielanie  č. T/157 
ÚK: BMU s.r.o.                        číslo licencie: T/157 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 534-PLO/D-7027/2011 zo dňa 14. 12. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/80 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: RM PROGRES s.r.o.                         číslo licencie: R/80 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 537-PLO/D-7059/2011 zo dňa 16. 12. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/210  na  televízne  vysielanie  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                       číslo licencie: T/210 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 5-PLO/D-40/2012 zo dňa 4. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/209 
ÚK: Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS           číslo registrácie: TKR/209 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 7-PLO/D-66/2012 zo dňa 9. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/155 
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 50/ 
SK č.: 550-PLO/D-7134/2011 zo dňa 21. 12. 2011 
Žiadosť o súhlas s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie  č. R/101 
ÚK: Best FM Media,  s.r.o.                       číslo licencie: R/101 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 



 48 

51/ Rôzne   
 
1/ Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do NR SR, ktoré sa budú konať dňa  
10. 3. 2012 
Predkladá: PLO 
 
Rada schválila predložené znenie Komentára k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do NR SR. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú 
konať dňa 31. 3. 2012 
Predkladá: PLO 
Rada schválila predložené znenie Komentára k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do orgánov 
samosprávy obcí. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2011 
Predkladá: PgO 
 
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona, 

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

 
Uznesenie č. 12-02/51.087: 
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 Rozhlasu a televízii 
Slovenska, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v štatistike za mesiac júl a august 2011 neuviedol podiel 
programov s multimodálnym prístupom formou hlasového komentovania pre nevidiacich 
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odvysielaných v rámci programovej služby Jednotka a vo veci možného porušenia § 18 ods. 3 zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby Jednotka nedosiahol v období 
mesiacov  júl a august 2011 zákonom stanovené podiely vysielania s multimodálnym prístupom 
a v mesiaci september 2011 nedosiahol zákonom stanovené podiely vysielania s multimodálnym 
prístupom formou skrytých alebo otvorených titulkov a posunkovej reči nepočujúcich.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 12-02/51.088: 
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 Rozhlasu a televízii 
Slovenska, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v štatistike za mesiac júl a august 2011 neuviedol podiel 
programov s multimodálnym prístupom formou hlasového komentovania pre nevidiacich 
odvysielaných v rámci programovej služby Dvojka a vo veci možného porušenia § 18 ods. 3 zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby Dvojka nedosiahol v mesiacoch 
júl, august a september 2011 zákonom stanovené podiely vysielania s multimodálnym prístupom 
formou skrytých alebo otvorených titulkov, v mesiaci september 2011 zákonom stanovené podiely 
vysielania s multimodálnym prístupom formou tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich alebo 
v posunkovej reči pre nepočujúcich a v mesiacoch júl a august 2011 zákonom stanovené podiely 
vysielania s multimodálnym prístupom formou hlasového komentovania pre nevidiacich.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/096: 
Kancelária  Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 07. 2. 2012                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-02/51.089: 
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 
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Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci 
programovej služby JOJ PLUS nedosiahol v mesiaci september 2011 zákonom stanovený 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 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 12-02/51.090: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej 
služby JOJ PLUS nevyhradil v mesiaci júl 2011 10% celkového vysielania európskym dielam, ktoré 
vytvorili od vysielateľa nezávislí producenti.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/097: 
Kancelária  Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 07. 2. 2012                    Z: PLO 
 
 
4/ Ústne pojednávanie: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Účastník konania: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., správne konanie: 17-PLO/O-183/2012, 
predmet konania: možné porušenie ust. § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Účastník konania sa na ústne pojednávanie nedostavil. 
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5/ Ústne pojednávanie  
Účastník konania: MAC TV, s.r.o., správne konanie: 18-PLO/O-184/2012, predmet konania: možné 
porušenie ust. § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Účastník konania sa na ústne pojednávanie nedostavil. 
 
 
6/ Správa č.  1/2012/Ro o  kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 

Programová služba: FUN RADIO  
Vysielateľ: RADIO, a.s. 
Číslo licencie: R/71 

Predkladá: PgO 
 
Uznesenie č. 12-02/51.091: 
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 RADIO, a.s. vo veci 
možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe 
FUN RADIO dňa 17. 1. 2012 o cca 8:19 hod., 8:20 hod., 8:48 hod., 8:49 hod., dňa 18. 1. 2012 o cca 
8:20 hod., 8:50 hod., 8:51 hod., a dňa 19. 1. 2012 o cca 8:19 hod., 8:20 hod., 8:47 hod., 8:48 hod. 
odvysielal komunikát, ktorý mohol naplniť definíciu politickej reklamy podľa ustanovenia § 32 ods. 
10 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť k porušeniu zákazu vysielania politickej 
reklamy. 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-02/098: 
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: 3. 2. 2012                               Z: PLO 
 
 
7/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 12. 2011 
Predkladá: RK, OE 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie  čerpanie rozpočtu k 31.12. 2011.  
 
V Bratislave dňa 24. 1. 2012 
                   prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                               
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Ing. Peter Abrahám 


