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Zápisnica č. 03/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa 1. 2. 2012 o 9:00 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Pavol Dinka 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu 
 
2/ SK č.: 17-PLO/O-183/2012 zo dňa 10. 1. 2012 
vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej 
službe TV Markíza dňa 7. 1. 2012 o cca 20:07 hod., 20:15 hod., 20:21 hod., 20:50 hod., 21:12 hod, 
22:20 hod., 22:25 hod., 22:43 hod. a dňa 9. 1. 2012 o cca 16:08 hod., 16:19 hod. 16:45 hod., 16:59 
hod., 17:27 hod., 17:37 hod., 17:43 hod., 18:05 hod., 18:06 hod., 18:39:12 hod., 18:39:32 hod., 18:59 
hod., 20:05 hod., 20:14 hod., 20:21 hod., 20:41 hod., 21:05 hod., 22:00:21 hod., 22:00:40 hod., 22:18 
hod., 22:25 hod., 22:43 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. 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
      
3/ SK č.: 18-PLO/O-184/2012 zo dňa 10. 1. 2012 
vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej 
službe JOJ dňa 8. 1. 2012 o cca 20:10 hod. a 20:15 hod. a dňa 9. 1. 2012 o cca 20:01 hod., 20:08 hod., 
20:14 hod., 20:18 hod., 20:43 hod., 21:07 hod., 21:14 hod., 22:00 hod., 22:55 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. 
ÚK: MAC TV s.r.o.     
 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Schválenie programu. 
 
Uznesenie č. 12-03/1.092: Rada schvaľuje program. 
 
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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K bodu 2/ 
SK č.: 17-PLO/O-183/2012 zo dňa 10. 1. 2012 
vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej 
službe TV Markíza dňa 7. 1. 2012 o cca 20:07 hod., 20:15 hod., 20:21 hod., 20:50 hod., 21:12 hod, 
22:20 hod., 22:25 hod., 22:43 hod. a dňa 9. 1. 2012 o cca 16:08 hod., 16:19 hod. 16:45 hod., 16:59 
hod., 17:27 hod., 17:37 hod., 17:43 hod., 18:05 hod., 18:06 hod., 18:39:12 hod., 18:39:32 hod., 18:59 
hod., 20:05 hod., 20:14 hod., 20:21 hod., 20:41 hod., 21:05 hod., 22:00:21 hod., 22:00:40 hod., 22:18 
hod., 22:25 hod., 22:43 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. 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      
 
Uznesenie č. 12-03/2.093: 
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. 
17-PLO/O-183/2012, spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, že na programovej službe TV Markíza dňa 7. 1. 2012 o cca 20:07 hod., 20:15 hod., 20:21 hod., 
20:50 hod., 21:12 hod, 22:20 hod., 22:25 hod., 22:43 hod. a dňa 9. 1. 2012 o cca 16:08 hod., 16:19 
hod. 16:45 hod., 16:59 hod., 17:27 hod., 17:37 hod., 17:43 hod., 18:05 hod., 18:06 hod., 18:39 hod., 
18:59 hod., 20:05 hod., 20:14 hod., 20:21 hod., 20:41 hod., 21:05 hod., 22:00 hod., 22:18 hod., 22:25 
hod., 22:43 hod. odvysielal komunikát, ktorý popularizoval politickú stranu 99% - občiansky hlas a jej 
kandidátov Alenu Dušatkovú, Pavla Pavlíka, Petra Vačoka, čím naplnil definíciu politickej reklamy 
podľa ustanovenia § 32 ods. 10 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100 000 € slovom stotisíc 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 
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Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka zdržal sa 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-03/099: 
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: 2. 3. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-03/100: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 2. 2012                                      Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 18-PLO/O-184/2012 zo dňa 10. 1. 2012 
vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej 
službe JOJ dňa 8. 1. 2012 o cca 20:10 hod. a 20:15 hod. a dňa 9. 1. 2012 o cca 20:01 hod., 20:08 hod., 
20:14 hod., 20:18 hod., 20:43 hod., 21:07 hod., 21:14 hod., 22:00 hod., 22:55 hod. odvysielal 
komunikát, ktorý mohol napliť 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. 
ÚK: MAC TV s.r.o. 
 
Uznesenie č. 12-03/3.094: 
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. 18-PLO/O-184/2012, spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

porušil povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, že na programovej službe JOJ dňa 8. 1. 2012 o cca 20:10 hod. a 20:15 hod. a dňa 9. 1. 2012 o cca 
20:01 hod., 20:08 hod., 20:14 hod., 20:18 hod., 20:43 hod., 21:07 hod., 21:14 hod., 22:00 hod., 22:55 
hod. odvysielal komunikát, ktorý popularizoval politickú stranu 99% - občiansky hlas a jej kandidátov 
Alenu Dušatkovú, Pavla Pavlíka, Petra Vačoka, čím naplnil definíciu politickej reklamy podľa 
ustanovenia § 32 ods. 10 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 

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

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

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-03/101: 
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: 2. 3. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-03/102: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11. 2. 2012                                      Z: PgO 
 
 
 
V Bratislave dňa 1. 2. 2012 
 
 
 
 
                   prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                               
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Pavol Dinka 
 
 
 
 


