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Zápisnica č. 09/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 4. 2012 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 136-PLO/O-1335/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
               509-PLO/O-6474/2011 zo dňa 23. 11. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 361/19-2012, 6291/438-2011) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/254 
 
3/ SK č.: 145-PLO/D-1413/2012 zo dňa 13. 3. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: TATRA-AEC, spol. s r.o., Svätý Jur         
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/277 
ÚK: QUESTHOUSE, a.s.         číslo registrácie: TKR/277 
         číslo licencie: T/200 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 920/57-2012     
(na vysielanie programu Správy z dňa 18. 2. 2012)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1170/66-2012     
(na vysielanie upútavky Voľby 2012 z dňa 13. a 14. 2. 2012)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 838/43-2012      
(na vysielanie programu Nejkrásnější hádanka z dňa 6. 1. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 725/38-2012      
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 9. 2. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 535/25-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 22. 1. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 754/41-2012     
(na vysielanie programu Šesť dní, sedem nocí zo dňa 11. 2. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 666/33-2012      
(na vysielanie programu upútavky na Črepiny* a Mafstory  zo dňa 28. 1. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/39 
 
12/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č.888/55-2012, 919/56-2012, 1179/67-2012, 1224/71-2012   
(na vysielanie programu Večer na tému – Špeciálny okrúhly stôl z dňa 15. 2. 2012) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
 
13/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č.1185/68-2012   
(na vysielanie programu Bez pózy FM z dňa 1. 3. 2012) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 983/63-2012      
(na vysielanie programu Partička zo dňa 20. 2. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 848/51-2012      
(na vysielanie programu Zlatý kompas zo dňa 7. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
16/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1186/69-2012, 1190/70-2012, 1328/84-2012, 1376/101-2012, 1230/72-2012 
(na vysielanie programu Extrémne rodiny z dní 2. a 5. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1398/105-2012, 1371/95-2012, 1359/90-2012, 1293/77-2012    
(na vysielanie programu Farma z dní 6. 3.a 7. 3. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 849/54-2012      
(na vysielanie programu Ľadovo ostrí zo dňa 7. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 839/44-2012      
(na vysielanie programu Hviezdny prach zo dňa 6. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 847/53-2012      
(na vysielanie programu Bláznivá strela 33 a 1/3: Posledný trapas  zo dňa 4. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
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21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 842/49-2012      
(na vysielanie programu Dobrodružstvo Poseidonu (dve časti)  zo dňa 8. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 841/48-2012      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa  zo dňa 13. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 841/47-2012      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa  zo dňa 11. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1397/103-2012      
(na vysielanie programu Beethoven2  zo dňa 25. 2. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 383/20-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny  zo dňa 9. 12. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 685/34-2012     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 6. 2. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 655/32-2012      
(na vysielanie programu Baby to chcú tiež zo dňa 19. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 843/52-2012      
(na vysielanie programu Manžel na prenájom zo dňa 11. 1. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 644/29-2012      
(na vysielanie z dní 3., 4. a 5. 2. 2012) 
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.       číslo licencie: T/126 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 697/36-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1. 2. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
31/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4/2012/RO o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:12. 2., 13. 2. 2012) 
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.       číslo licencie:R/92  
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32/ Kontrolný monitoring 
Správa č.8/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 8. a 15. 2. 2012 ) 
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce n/Bebr. číslo licencie: T/227 
 
33/ Kontrolný monitoring 
Správa č.9/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: ) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
34/ SK č.: 345-PLO/O-3236/2011 zo dňa 24. 5. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 1327/131-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 3, § 34 ods. 2, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Hitman/5. 3. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39 
 
35/ SK č.: 542-PLO/O-7143/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5643/415-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň: iQvíz casino/9. 9. 2011 
ÚK: PHONOTEX, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/10 
 
36/ SK č.: 39-PLO/O-427/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (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)   
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/dni: Kofola Extra Bylinková/ 6. 11. 2011, 16. 11. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
37/ SK č.: 40-PLO/O-428/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (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)   
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/dni: Kofola Extra Bylinková/ 6. 11. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/7 
 
38/ SK č.: 48-PLO/O-436/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa č. 1/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované záznamy z dní: 7. 11. 2011 a  9. 11. 2011 
ÚK: MV Média, s.r.o.          číslo licencie: T/224 
 
39/ SK č.: 49-PLO/O-437/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa č. 1/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/deň: Téma: Zo spoločnosti/7. 11. 2011  
ÚK: MV Média, s.r.o.            číslo licencie: T/224 
 
40/ SK č.: 115-PLO/O-800/2012 zo dňa 7. 2. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6595/463-2011) 
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(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/POLICAJTI OHROZILI DIEŤA – Strieľali do auta, 
v ktorom sedelo/03.11.2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                    číslo licencie: T/39 
 
41/ SK č.: 116-PLO/O-801/2012 zo dňa 7. 2. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 7023/495-2011) 
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Krimi Noviny/ZABIL HO PRÚD – Chcel vziať káble do 
zberu?/4. 12. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                  číslo licencie: T/39 
 
42/ SK č.: 117-PLO/O-802/2012 zo dňa 7. 2. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6901/488-2011) 
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Českí lekári nekomentujú – Marián Kollár ich 
prirovnal k okupantom/5. 12. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                  číslo licencie: T/39 
 
43/ SK č.: 44-PLO/O-432/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z (sťažnosti  
č. 6216/433-2011 a 6217/434-2011)     
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Radou vyžiadaný záznam: programová služba JOJ, program Farmár hľadá ženu zo dňa 31. 10. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                  číslo licencie: T/39 
 
44/ SK č.: 133-PLO/O-1089/2012 zo dňa 21. 2. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6862/490-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Radou vyžiadaný záznam: programová služba Carisma TV Tvrdošovce z dní 2. 12. 2011, 4. 12. 2011, 
11. 12. 2011 
ÚK: Carisma tv, s.r.o.        číslo licencie: TD/57 
 
45/ SK č.: 139-PLO/O-1382/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 7223/501-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Radu vyžiadaný záznam: programová služba Carisma TV Tvrdošovce  zo dňa 18. 12. 2011 
ÚK: Carisma tv, s.r.o.        číslo licencie: TD/57 
 
46/ SK č.: 132-PLO/O-1088/2012 zo dňa 21. 2. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 7051/494-2011) (vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Radou vyžiadaný záznam: programová služba Jednotka, program Reportéri zo dňa 5. 12. 2011 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
47/ SK č.: 16-PLO/O-182/2012 zo dňa 10. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6114/430-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované komunikáty/deň: programová ponuka a upútavka na program Mafstory/23. 10. 2011  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219 
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48/ SK č.: 38-PLO/O-426/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6488/456-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Dva dni v Paríži/12. 11. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219 
 
49/ SK č.: 45-PLO/O-433/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6323/441-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: G.I.Joe/24. 9. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
50/ SK č.: 146-PLO/D-1596/2012 zo dňa 16. 3. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na 
rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                   číslo licencie: R/70 
 
51/ SK č.: 85-PLO/D-585/2012 zo dňa 2. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TESATEL, s.r.o.            číslo registrácie: TKR/310 
 
52/ SK č.: 67-PLO/D-523/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KTR, s.r.o.            číslo registrácie: TKR/225 
 
53/ SK č.: 71-PLO/D-548/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Stavebné bytové družstvo II. Košice      číslo registrácie: TKR/103 
 
54/ SK č.: 135-PLO/D-1118/2012 zo dňa 29. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Róbert Svetlík, Hodruša-Hámre       číslo registrácie: TKR/31 
 
55/ SK č.: 91-PLO/D-586/2012 zo dňa 2. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: e-Net, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/247 
 
56/ SK č.: 72-PLO/D-563/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Kalná KTR, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/230 
 
57/ SK č.: 74-PLO/D-549/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/102 
 
58/ SK č.: 32-PLO/D-443/2012 zo dňa 30. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: TES Media, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/290 
 
 



 7 

59/ SK č.: 70-PLO/D-504/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/254 
 
60/ SK č.: 69-PLO/D-505/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: TRNAVATEL, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/161 
 
61/ SK č.:75-PLO/D-569/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: SATRO s.r.o.           číslo registrácie: TKR/121 
 
62/ SK č.:76-PLO/D-568/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: SATRO s.r.o.           číslo registrácie: TKR/9 
 
63/ SK č.: 155-PLO/D-1785/2012 zo dňa 26. 3. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: TV LUX,  s.r.o.          číslo licencie: T/207 
 
64/ SK č.: 156-PLO/D-1646/2012 zo dňa 20. 3. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: DRV spol. s r.o.         číslo licencie: R/109 
 
65/ SK č.: 157-PLO/D-1846/2012 zo dňa 28. 3. 2012 
vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.        číslo licencie: R/88 
 
66/ Rôzne 

 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 353 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 12-09/1.334: 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. 
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K bodu 2/ 
SK č.: 136-PLO/O-1335/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
           509-PLO/O-6474/2011 zo dňa 23. 11. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 361/19-2012 , 6291/438-2011) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/254         
  
Uznesenie č. 12-09/2.335: 
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 správnych konaní č. 509-PLO/O-6474/2011 
a 136-PLO/O-1335/2012, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/254, UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 
že  
- od 02.11.2011 do 01.01.2012 poskytoval retransmisiu programovej služby Prima,  
- od 15.12.2009 poskytuje retransmisiu programových služieb ČT1, ČT2 a ČT24,  
- od 01.04.2011 poskytuje retransmisiu programových služieb Nova, Nova Cinema, Prima Cool, 
Prima Love a TV Barrandov, 
- od 01.01.2012 poskytuje retransmisiu programovej služby Prima family  
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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100,- €, slovom jedno sto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***12, KS6548. 
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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. 12-09/354: 
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. 5. 2012                             Z: PLO  
 
Úloha č. 12-09/355: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  4. 5. 2012                                             Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 145-PLO/D-1413/2012 zo dňa 13. 3. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: TATRA-AEC, spol. s r.o., Svätý Jur 
 
Uznesenie č. 12-09/3.336: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 145-PLO/D-1413/2012  zo dňa 
13.03.2012, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
TATRA- AEC, spol. s r.o.,   
1.mája 10 
900 21 Svätý Jur  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh od nu t i e :  
 

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

 u deľu je  
 

spoločnosti TATRA - AEC, spol. s r.o.,  Svätý Jur 
 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 93  
 

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
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„I. 
 

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

      2.   Názov programovej služby: Svätojurská Televízia 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou podľa podania účastníka konania č 1413/2012 zo dňa 13.03.2012 a  č.  2091/2012 zo 
dňa 12.04.2012:  
a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie – max. 93 % 
    Programy – min. 7 % ( z toho preberaný program 0%) 
b) Programy (100%): 
    Spravodajstvo –0%  
    Publicistika: 
        1) polit. publicistika –0% 

     2) ostatná publicistika - 100 % 
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 

programom vo verejnom záujme: 90%    
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov 
qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

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

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

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

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

 
II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 
31365/B, oddiel: Sro, zo dňa 12.03.2012 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 31365/B, oddiel: Sro, zo dňa 
12.03.2012 
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III. 
 
Doložky iného verejného prenosu: 
a) spôsob verejného prenosu:  KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
b) spôsob verejného prenosu:  MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu. 
 
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. 12-09/356: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 145-PLO/D-1413/2012  , zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti TATRA-AEC, spol. s r.o., a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T:24. 5. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/277 
ÚK: QUESTHOUSE, a.s.         číslo registrácie: TKR/277 
         číslo licencie: T/200 
Uznesenie č. 12-09/4.337: 
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 QUESTHOUSE, a.s., 
Piešťany vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.  
v súvislosti s nepodaním návrhu na zápis činnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z., ktorá spočíva vo 
vysielaní televíznej programovej služby TeleNET tv na základe licencie č. T/200 vydanej rozhodnutím 
Rady č. T/200/2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.07.2007, najneskôr do 60 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie T/200. 
 
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. 12-09/357: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 8. 5. 2012                               Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-09/4.338: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o zániku registrácie retransmisie  
č. TKR/277 spoločnosti QUESTHOUSE, a.s., Piešťany k 21.09.2007 z dôvodu, že prevádzkovateľ 
retransmisie podľa ustanovenia § 17 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. nepodal návrh na zápis 
prevádzkovania retransmisie do predmetu svojej činnosti v obchodnom registri do 60 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácii retransmisie. 
 
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. 12-09/358: 
Kancelária Rady oznámi spoločnosti QUESTHOUSE, a.s. zánik registrácie retransmisie č. TKR/277. 
T: 8. 5. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 920/57-2012     
(na vysielanie programu Správy z dňa 18. 2. 2012)  
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 12-09/5.339: 
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 C.E.N. s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v s odkazom na § 24 ods. 11 zákona 
č. 333/2004 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 18.2.2012 o cca 11:00 hod. odvysielal v rámci televíznej 
programovej služby TA3 v programe Správy priamy prenos zasadnutia Ústrednej rady SDKÚ-DS, 
ktorý by mohol ovplyvniť hlasovanie voličov v prospech kandidujúcej politickej strany. 
 
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. 12-09/359: 
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: 4. 5. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-09/360: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 4. 5. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1170/66-2012     
(na vysielanie upútavky Voľby 2012 z dňa 13. a 14. 2. 2012)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125  
 
Uznesenie č. 12-09/6.340: 
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. 1170/66-2012, 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. 
 
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. 12-09/361: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 838/43-2012      
(na vysielanie programu Nejkrásnější hádanka z dňa 6. 1. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-09/7.341: 
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. 838/43-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/362: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 725/38-2012      
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 9. 2. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-09/8.342: 
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. 725/38-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/363: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 5. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 535/25-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 22. 1. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 12-09/9.343: 
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. 535/25-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/364: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 5. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 754/41-2012     
(na vysielanie programu Šesť dní, sedem nocí zo dňa 11. 2. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-09/10.344: 
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 § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe 
JOJ dňa 11.02.2012 o cca 20:23 hod. odvysielal program Šesť dní, sedem nocí s českým dabingom, 
čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. 
o štátnom jazyku Slovenskjej republiky 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. 
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Úloha č. 12-09/365: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
Úloha č. 12-09/366: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T:  8. 5. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 666/33-2012      
(na vysielanie programu upútavky na Črepiny* a Mafstory  zo dňa 28. 1. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/39 
 
Uznesenie č. 12-09/11.345: 
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., vysielateľovi na 
základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
dňa 28. 1. 2012 o cca 17:47 hod. odvysielal v rámci programovej služby Joj plus  

I.  upútavku na program Mafstory, označenú ako nevhodnú a neprístupnú pre vekovú 
skupinu maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod., čím mohlo dôjsť k porušeniu § 4 ods. 1 
vyhlášky Ministerstva Kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z., 

II.  upútavku na program Črepiny*, ktorá bola cca prvé tri sekundy označená ako nevhodná 
pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, pričom grafický symbol jednotného systému 
označovania sa následne zmenil na - nevhodná a neprístupná pre vekovú skupinu 
maloletých do 18 rokov, čím mohlo dôjsť k porušeniu § 6 ods. 5 vyhlášky Ministerstva 
Kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.,   

a teda  k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
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. 12-09/367: 
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: 8. 5. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-09/368: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 5. 2012                     Z: PgO 
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K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č.888/55-2012, 919/56-2012, 1179/67-2012, 1224/71-2012   
(na vysielanie programu Večer na tému – Špeciálny okrúhly stôl z dňa 15. 2. 2012) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              
 
Uznesenie č. 12-09/12.346: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 888/55-2012, 919/56-2012, 
1179/67-2012, 1224/71-2012, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka 
vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala ich podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-09/369: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 5. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č.1185/68-2012   
(na vysielanie programu Bez pózy FM z dňa 1. 3. 2012) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-09/13.347: 
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. 1185/68-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio FM  vysielateľa RTVS – vysielateľ na základe 
zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   zdržal sa  
Podracká      zdržala sa 
Škultéty  za 
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Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/370: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 983/63-2012      
(na vysielanie programu Partička zo dňa 20. 2. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-09/14.348: 
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. 983/63-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/371: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 5. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 848/51-2012      
(na vysielanie programu Zlatý kompas zo dňa 7. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-09/15.349: 
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. 848/51-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

Úloha č. 12-09/372: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1186/69-2012, 1190/70-2012, 1328/84-2012, 1376/101-2012, 1230/72-2012 
(na vysielanie programu Extrémne rodiny z dní 2. a 5. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-09/16.350: 
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 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe 
JOJ dňa 02.03.2012 o cca 20:23 hod. a dňa 05.03.2012 o cca 14:52 hod. odvysielal program Extrémne 
rodiny, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti 
účinkujúceho Tonka a jeho matky. 
 
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. 12-09/373: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
Úloha č. 12-09/374: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 8. 5. 2012                               Z: PLO 
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K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1398/105-2012, 1371/95-2012, 1359/90-2012, 1293/77-2012    
(na vysielanie programu Farma z dní 6. 3.a 7. 3. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-09/17.351: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 1398/105-2012, 1371/95-
2012, 1359/90-2012, 1293/77-2012 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 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. 12-09/375: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 849/54-2012      
(na vysielanie programu Ľadovo ostrí zo dňa 7. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-09/18.352: 
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. 849/54-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
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Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 12-09/376: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 839/44-2012      
(na vysielanie programu Hviezdny prach zo dňa 6. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-09/19.353: 
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. 839/44-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/377: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 847/53-2012      
(na vysielanie programu Bláznivá strela 33 a 1/3: Posledný trapas  zo dňa 4. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-09/20.354: 
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. 847/53-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/378: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 842/49-2012      
(na vysielanie programu Dobrodružstvo Poseidonu (dve časti)  zo dňa 8. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-09/21.355: 
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 na 
programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 08.01.2012 o cca 14:48 hod. program 
Dobrodružstvo Poseidonu 1. časť a o cca 16:27 hod. program Dobrodružstvo Poseidonu 2. časť, ktoré 
označil ako nevhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
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. 12-09/379: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
Úloha č. 12-09/380: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 8. 5. 2012                                                                                                   Z: PLO
                
 



 23 

Uznesenie č. 12-09/21.356: 
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 § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 06.01.2012 o cca 16:27 hod. a dňa 08.01.2012 
o cca 15:09 hod. reklamný šot na liek Mucosovlan, pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby 
reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia 
o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej 
k lieku. 
 
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. 12-09/381: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 8. 5. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 841/48-2012      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa  zo dňa 13. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-09/22.357: 
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. 841/48-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 



 24 

Úloha č. 12-09/382: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 5. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 841/47-2012      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa  zo dňa 11. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-09/23.358: 
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. 841/47-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/383: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 5. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1397/103-2012      
(na vysielanie programu Beethoven2  zo dňa 25. 2. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-09/24.359: 
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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe TV Markíza dňa 25.2.2012 odvysielal o cca 11:47 hod., o cca 12:18 
hod. a o cca 12:45 hod. v rámci reklamného prerušenia programu Beethoven 2 komunikáty, ktoré 
mohli naplniť definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a teda 
reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. bez rozoznateľného a zreteľného oddelenia od 
iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 
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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. 12-09/384: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 8. 5. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-09/385: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 383/20-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny  zo dňa 9. 12. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-09/25.360: 
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. 383/20-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/386: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
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K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 685/34-2012     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 6. 2. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-09/26.361: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo 
veci možného porušenia § 16  ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
06.02.2012 o cca 19:30 hod. v programe Noviny odvysiela príspevok s názvom Hodina angličtiny sa 
zvrhla, 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 za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/387: 
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: 15. 5. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-09/388: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 655/32-2012      
(na vysielanie programu Baby to chcú tiež zo dňa 19. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
  
Uznesenie č. 12-09/27.362: 
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. 655/32-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/389: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 843/52-2012      
(na vysielanie programu Manžel na prenájom zo dňa 11. 1. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-09/28.363: 
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. 843/52-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/390: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 644/29-2012      
(na vysielanie z dní 3., 4. a 5. 2. 2012) 
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.       číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 12-09/29.364: 
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 SLOVAKIA okolo 
sveta s.r.o. vo veci možného porušenia  
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I.  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že že na programovej službe 
Televízia Trenčín dňa 3.2.2012 o cca 00:44 hod., 03:10 hod., 05:37 hod., 08:03 hod., 10:29 
hod, 12:55 hod, 15:22 hod., 17:48 hod., 20:15 hod., 22:42 hod., dňa 4.2.2012 o cca 01:08 
hod., 03:35 hod., 06:02 hod., 8:28 hod., 10:55 hod., 13:22 hod., 15:48 hod., 18:15 hod., 20:45 
hod., 23:08 hod., dňa 5.2.2012 o cca 01:35 hod., 04:02 hod., 06:28 hod., 08:55 hod., 11:22 
hod., 13:49 hod., 16:15 hod., 18:42 hod., 21:09 hod., 23:35 hod. odvysielal program Fórum 
TSK, a dňa 3.2.2012 o cca 01:53 hod., 04:20 hod., 06:46 hod., 09:12 hod., 11:38 hod., 14:05 
hod., 16:31 hod., 18:58 hod., 21:24 hod., 23:51 hod., dňa 4.2.2012 o cca 02:18 hod., 04:44 
hod., 07:11 hod., 09:38 hod., 12:04 hod., 14:31 hod., 16:58 hod., 19:24 hod., 21:51 hod., dňa 
5.2.2012 o cca 00:18 hod., 02:44 hod., 05:11 hod., 07:38 hod., 10:04 hod., 12:31 hod., 14:58 
hod., 17:24 hod., 19:51 hod., 22:18 hod. odvysielal program Kaleidoskop TSK, ktoré 
obsahovali rozhovor s Robertom Ficom a v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti,  

II.  § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Televízia 
Trenčín dňa 3.2.2012 o cca 00:44 hod., 03:10 hod., 05:37 hod., 08:03 hod., 10:29 hod, 12:55 
hod, 15:22 hod., 17:48 hod., 20:15 hod., 22:42 hod., dňa 4.2.2012 o cca 01:08 hod., 03:35 
hod., 06:02 hod., 8:28 hod., 10:55 hod., 13:22 hod., 15:48 hod., 18:15 hod., 20:45 hod., 23:08 
hod., dňa 5.2.2012 o cca 01:35 hod., 04:02 hod., 06:28 hod., 08:55 hod., 11:22 hod., 13:49 
hod., 16:15 hod., 18:42 hod., 21:09 hod., 23:35 hod. odvysielal program Fórum TSK, a dňa 
3.2.2012 o cca 01:53 hod., 04:20 hod., 06:46 hod., 09:12 hod., 11:38 hod., 14:05 hod., 16:31 
hod., 18:58 hod., 21:24 hod., 23:51 hod., dňa 4.2.2012 o cca 02:18 hod., 04:44 hod., 07:11 
hod., 09:38 hod., 12:04 hod., 14:31 hod., 16:58 hod., 19:24 hod., 21:51 hod., dňa 5.2.2012 
o cca 00:18 hod., 02:44 hod., 05:11 hod., 07:38 hod., 10:04 hod., 12:31 hod., 14:58 hod., 
17:24 hod., 19:51 hod., 22:18 hod. odvysielal program Kaleidoskop TSK, ktoré mohli 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 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. 12-09/391: 
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: 4. 5. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-09/392: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 697/36-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1. 2. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 12-09/30.365: 
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. 697/36-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/393: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 4. 5. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4/2012/RO o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:12. 2., 13. 2. 2012) 
Vysielateľ: Rádio Bojnice s.r.o.       číslo licencie:R/92 
 
Uznesenie č. 12-09/31.366: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 4/2012/Ro o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 12.02.2012 a 13.02.0212 vysielateľa Rádio Bojnice s.r.o., Bojnice s licenciou č. R/92 nebolo 
zistené porušenie právnych 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. 
 
Úloha č. 12-09/394: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 5. 2012                       Z: PgO 
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K bodu 32/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.8/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 8. a 15. 2. 2012 ) 
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce n/Bebr. číslo licencie: T/227 
 
Uznesenie č. 12-09/32.367: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 8/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 08. a 15.02.2012 vysielateľa Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou s 
licenciou č. T/227 nebolo zistené porušenie právnych 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. 
 
Úloha č. 12-09/395: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 4. 5. 2012                       Z: PgO  
 
K bodu 33/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.9/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: ) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-09/33.368: 
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 Šport vysielaného dňa 6.1.2012 o cca 
20:00 hod. na programovej službe JOJ. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
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Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-09/396: 
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: 4. 5. 2012                    Z: PLO 
                                                                                            
K bodu 34/ 
SK č.: 345-PLO/O-3236/2011 zo dňa 24. 5. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 1327/131-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 35 ods. 3, § 34 ods. 2, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Hitman/5. 3. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-09/34.369: 
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. 345-
PLO/O-3236/2011 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že program Hitman odvysielaný na programovej službe JOJ dňa 05.03.2011 o cca 20:20 hod. v trvaní 
cca 114 minút 42 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil paťkrát,  
 
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.  povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 

 
že program Hitman odvysielaný na programovej službe JOJ dňa 05.03.2011 o cca 20:20 hod. prerušil 
o cca 20:58 hod. a 21:59 hod. samostatným reklamným šotom propagujúcim spoločnosť Uni Credit 
Bank,  
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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. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušene 
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. 12-09/397: 
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. 5. 2012                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-09/34.370: 
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. 345-
PLO/O-3236/2011 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že dňa 05.03.2011 v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal 
reklamné šoty v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút,  
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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. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa § 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  3 319,- €, slovom tritisíctristodevätnásť  eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ...11, KS 6548. 
 
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. 12-09/398: 
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. 5. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 542-PLO/O-7143/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5643/415-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň: iQvíz casino/9. 9. 2011 
ÚK: PHONOTEX, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 12-09/35.371: 
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. 542-PLO/O-7143/2011 podľa § 
30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
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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 za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/399: 
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: 8. 5. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-09/400: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 5. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 39-PLO/O-427/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (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)   
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/dni: Kofola Extra Bylinková/ 6. 11. 2011, 16. 11. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-09/36.372: 
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. 39-PLO/O-427/2012 spoločnosť MAC TV 
s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že na programovej službe JOJ dňa 06.11.2011 o cca 21:26 hod. a dňa 16.11.2011 o cca 18:06 hod. 
odvysielal reklamný šot propagujúci produkt Kofola Extra bylinková, ktorého nosným motívom bol 
milostný vzťah učiteľky a jej žiaka, v dôsledku čoho došlo k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby 
vysielaná reklama bola slušná, 
 
Hlasovanie: 

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

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 na hlasovaní 
 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/401: 
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. 5. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-09/402: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 5. 2012                                                                                                                       Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 40-PLO/O-428/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (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)   
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/dni: Kofola Extra Bylinková/ 6. 11. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/7 
 
Uznesenie č. 12-09/37.373: 
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. 40-PLO/O-428/2012 spoločnosť 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
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p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že na programovej službe TV MARKÍZA dňa 06.11.2011 o cca 13:39 hod. a na programovej službe 
DOMA dňa 06.11.2011 o cca 20:50 hod. odvysielal reklamný šot propagujúci produkt Kofola Extra 
bylinková, ktorého nosným motívom bol milostný vzťah učiteľky a jej žiaka, v dôsledku čoho došlo 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby vysielaná reklama bola slušná, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 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 3 319,- € , slovom tritisíctristodevätnásť euro.  
 

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

 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ...12, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/403: 
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. 5. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-09/404: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 5. 2012                                                                                                                          Z: PgO  
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K bodu 38/ 
SK č.: 48-PLO/O-436/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa č. 1/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované záznamy z dní: 7. 11. 2011 a  9. 11. 2011 
ÚK: MV Média, s.r.o.          číslo licencie: T/224 
 
Uznesenie č. 12-09/38.374: 
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. 48-
PLO/O-436/2012 MV Média, s.r.o., Košice,  
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby TV REGION z dní 
07.11.2011 a 09.11.2011 v čase od 14:00 hod. do 17:00 hod., 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-09/405: 
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. 5. 2012                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-09/38.375: 
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. 48-PLO/O-436/2012 
vedené proti vysielateľovi MV Média, s.r.o., Košice v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. 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 na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/406: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania v časti a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  15.05.2012                             Z: PLO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 49-PLO/O-437/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa č. 1/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/deň: Téma: Zo spoločnosti/7. 11. 2011  
ÚK: MV Média, s.r.o.            číslo licencie: T/224 
 
Uznesenie č. 12-09/39.376: 
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. 49-
PLO/O-437/2012 MV Média, s.r.o., Košice,  

 
porušil 

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

 
tým, 
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že dňa 07.11.2011 o cca 14:38 hod., 15:38 hod. a 16:38 hod. odvysielal na televíznej programovej 
službe TV REGION politicko-publicistický program Téma: Zo spoločnosti, v ktorom odzneli 
jednostranné informácie o výstavbe diaľnic prostredníctvom PPP projektov za predchádzajúcej vlády 
(vláda v rokoch 2006 až 2010), čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť tohto programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/407: 
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. 5. 2012                    Z: PLO 
                                 
K bodu 40/ 
SK č.: 115-PLO/O-800/2012 zo dňa 7. 2. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6595/463-2011) 
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/POLICAJTI OHROZILI DIEŤA – Strieľali do auta, 
v ktorom sedelo/03.11.2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-09/40.390 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) v zmysle § 34 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) zamieta žiadosť účastníka konania - spoločnosti MAC TV 
s.r.o. zo dňa 23.04.2012 o vykonanie dôkazu - výsluch svedka Jozef Kačmáry v správnom konaní č. 
115-PLO/O-800/2012 vedenom voči MAC TV s.r.o. Rada dospela k záveru, že vykonanie tohto 
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dôkazu v predmetnom správnom konaní nie je potrebné na spoľahlivé zistenie skutočného stavu veci a 
neprispelo by k jeho objasneniu. 
 
Uznesenie č. 12-09/40.377: 
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. 115-
PLO/O-800/2012 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l 
 

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

 
že dňa 03.11.2011 a cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ v programe Noviny 
príspevok s názvom POLICAJTI OHROZILI DIEŤA – Strieľali do auta, v ktorom sedelo,  v ktorom 
došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, 
 
Hlasovanie: 

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

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 na hlasovaní 
 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-09/408: 
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. 5. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-09/409: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 5. 2012                    Z: PgO 
                                                                                           
K bodu 41/ 
SK č.: 116-PLO/O-801/2012 zo dňa 7. 2. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 7023/495-2011) 
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Krimi Noviny/ZABIL HO PRÚD – Chcel vziať káble do 
zberu?/4. 12. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                  číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-09/41.391 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) v zmysle § 34 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) zamieta žiadosť účastníka konania - spoločnosti MAC TV 
s.r.o. zo dňa 23.04.2012 o vykonanie dôkazu - výsluchu svedka Kataríny Kleknerovej v správnom 
konaní č. 116-PLO/O-801/2012 vedeného voči MAC TV s.r.o. Rada dospela k záveru, že vykonanie 
tohto dôkazu v predmetnom správnom konaní nie je potrebné na spoľahlivé zistenie skutočného stavu 
veci a neprispelo by k jej objasneniu. 
 
Uznesenie č. 12-09/41.378: 
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. 116-PLO/O-801/2012 spoločnosť MAC TV 
s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že na programovej službe JOJ dňa 04.12.2011 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu KRIMI 
NOVINY príspevok ZABIL HO PRÚD – Chcel vziať káble do zberu?, pričom názory, že 33 ročný muž 
bol zlodej a zomrel pri krádeži medených káblov neoddelil od informácií spravodajského charakteru, 
čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, 
 
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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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. 12-09/410: 
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. 5. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-09/411: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 5. 2012                                                                                                                          Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 117-PLO/O-802/2012 zo dňa 7. 2. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6901/488-2011) 
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Českí lekári nekomentujú – Marián Kollár ich 
prirovnal k okupantom/5. 12. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                  číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-09/42.389 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) v zmysle § 34 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) zamieta žiadosť účastníka konania - spoločnosti MAC TV 
s.r.o. zo dňa 23.04.2012 o vykonanie dôkazu - výsluchu svedka Dany Strculovej v správnom konaní č. 
117-PLO/O-802/2012 vedeného voči MAC TV s.r.o. Rada dospela k záveru, že vykonanie tohto 
dôkazu v predmetnom správnom konaní nie je potrebné na spoľahlivé zistenie skutočného stavu veci a 
neprispelo by k jej objasneniu. 
 
Uznesenie č. 12-09/42.379: 
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. 117-PLO/O-802/2012 
MAC TV s.r.o., Bratislava  

 
p o r u š i l  
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povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

 

že dňa 05.12.2011 o cca 19:30 hod. odvysielal na programovej službe JOJ v rámci programu Noviny 
príspevok s názvom Českí lekári nekomentujú – Marián Kollár ich prirovnal k okupantom, v ktorom 
neposkytol priestor na vyjadrenie M. Kollára k tvrdeniam, podľa ktorých svojimi výzvami 
adresovanými lekárom, aby opustili svojich pacientov, mohol spôsobiť stav verejného ohrozenia, príp. 
sa dopustiť trestného činu vydierania a v ktorom neuviedol zdroj, z ktorého pochádza informácia 
o percente nespokojných osôb a tvrdenie, že z členov Lekárskeho odborového združenia sa stali 
obyčajní kriminálnici a informáciu o tom, ktorí právnici hodnotia konanie M. Kollára ako trestný čin 
vydierania, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť tohto programu, 
 

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   zdržal sa 
Podracká      zdržala sa 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/412: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 24. 5. 2012                 Z: PLO 
 
Úloha č. 12-09/413: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 5. 2012                                                Z: PgO 
   
K bodu 43/ 
SK č.: 44-PLO/O-432/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z (sťažnosti  
č. 6216/433-2011 a 6217/434-2011)     
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Radou vyžiadaný záznam: programová služba JOJ, program Farmár hľadá ženu zo dňa 31. 10. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                  číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-09/43.380: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
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Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
44-PLO/O-432/2012, MAC TV s.r.o., vysielateľ na základe zákona  
 

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

tým, 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Farmár hľadá ženu 
vysielaného dňa 31.10.2011 o cca 21:15 hod. na programovej službe JOJ  
 
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. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 300,- € slovom dvetisíctristo eur.  
 

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

 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/414: 
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. 5. 2012                    Z: PLO 
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K bodu 44/ 
SK č.: 133-PLO/O-1089/2012 zo dňa 21. 2. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6862/490-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Radou vyžiadaný záznam: programová služba Carisma TV Tvrdošovce z dní 2. 12. 2011, 4. 12. 2011, 
11. 12. 2011 
ÚK: Carisma tv, s.r.o.        číslo licencie: TD/57  
 
Uznesenie č. 12-09/44.381: 
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. 133-PLO/O-1089/2012 vedené 
voči  Carisma tv, s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
  
Úloha č. 12-09/415: 
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: 8. 5. 2012                                                                                                                                  Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-09/44.382: 
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 Carisma tv, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že počas dní 2., 4. a 11.12.2011 nevysielal v súlade s časovým 
rozsahom vysielania uvedeným v licencii č. TD/57, čím mohlo dôjsť porušeniu povinnosti vysielať 
v súlade s udelenou licenciou. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/416: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 8. 5. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 139-PLO/O-1382/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 7223/501-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Radu vyžiadaný záznam: programová služba Carisma TV Tvrdošovce  zo dňa 18. 12. 2011 
ÚK: Carisma tv, s.r.o.        číslo licencie: TD/57  
 
Uznesenie č. 12-09/45.383: 
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. 
139-PLO/O-1089/2012 spoločnosť Carisma tv, s.r.o. 
 

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

tým, 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania televíznej programovej služby Carisma 
TV zo dňa 18.12.2011, 
 
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. 
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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. 12-09/417: 
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. 5. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 132-PLO/O-1088/2012 zo dňa 21. 2. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 7051/494-2011) (vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Radou vyžiadaný záznam: programová služba Jednotka, program Reportéri zo dňa 5. 12. 2011 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 12-09/46.384: 
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. 
132-PLO/O-1088/2012, Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 

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

tým, 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Reportéri vysielaného dňa 
5.12.2011 o cca 21:45 hod. na programovej službe Jednotka 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 166,- €  slovom stošesdesiatšesť eur.  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/418: 
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. 5. 2012                  Z: PLO 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 16-PLO/O-182/2012 zo dňa 10. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6114/430-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované komunikáty/deň: programová ponuka a upútavka na program Mafstory/23. 10. 2011  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219 
  
Uznesenie č. 12-09/47.385: Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 38-PLO/O-426/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6488/456-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Dva dni v Paríži/12. 11. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219  
 
Uznesenie č. 12-09/48.386: 
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. 38-PLO/O-426/2012 vedené voči 
spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov 
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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  neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
  
Úloha č. 12-09/419: 
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: 8. 5. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-09/420: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 5. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 45-PLO/O-433/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6323/441-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: G.I.Joe/24. 9. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 12-09/49.387: 
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. 45-PLO/O-433/2012 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  neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
  
Úloha č. 12-09/421: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 1. 5. 2012                                                                                                                          Z: PgO 
 
Úloha č. 12-09/422: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 8. 5. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 50/ 
SK č.: 146-PLO/D-1596/2012 zo dňa 16. 3. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na 
rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                   číslo licencie: R/70  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 51/ 
SK č.: 85-PLO/D-585/2012 zo dňa 2. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TESATEL, s.r.o.            číslo registrácie: TKR/310 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 52/ 
SK č.: 67-PLO/D-523/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KTR, s.r.o.            číslo registrácie: TKR/225 
  
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 53/ 
SK č.: 71-PLO/D-548/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Stavebné bytové družstvo II. Košice      číslo registrácie: TKR/103 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 54/ 
SK č.: 135-PLO/D-1118/2012 zo dňa 29. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Róbert Svetlík, Hodruša-Hámre       číslo registrácie: TKR/31 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 55/ 
SK č.: 91-PLO/D-586/2012 zo dňa 2. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: e-Net, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/247 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 56/ 
SK č.: 72-PLO/D-563/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Kalná KTR, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/230 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 57/ 
SK č.: 74-PLO/D-549/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/102 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 58/ 
SK č.: 32-PLO/D-443/2012 zo dňa 30. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: TES Media, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/290 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 59/ 
SK č.: 70-PLO/D-504/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/254 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 60/ 
SK č.: 69-PLO/D-505/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: TRNAVATEL, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/161 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 61/ 
SK č.:75-PLO/D-569/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: SATRO s.r.o.           číslo registrácie: TKR/121
  
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 62/ 
SK č.:76-PLO/D-568/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: SATRO s.r.o.           číslo registrácie: TKR/9  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 63/ 
SK č.: 155-PLO/D-1785/2012 zo dňa 26. 3. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: TV LUX,  s.r.o.          číslo licencie: T/207 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 64/ 
SK č.: 156-PLO/D-1646/2012 zo dňa 20. 3. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: DRV spol. s r.o.         číslo licencie: R/109  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 65/ 
SK č.: 157-PLO/D-1846/2012 zo dňa 28. 3. 2012 
vo veci oznámenia zmeny právnych skutočností držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.        číslo licencie: R/88  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
66/ Rôzne   
1/ Oznámenie o zániku licencie č. T/180 – Televízia Ruža, s.r.o. 
       
Uznesenie č. 12-09/66.390: 
Rada zobrala na vedomie predložené oznámenie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
2/ Oznámenie o zániku licencie č. TD/46 – DIGITEL, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 12-09/66.408: 
Rada zobrala na vedomie predložené oznámenie.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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3/ Návrh záverečného účtu za rok 2011 
 
Uznesenie č. 12-09/66.409: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie  návrh Záverečného účtu za rok 2011. 
 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-09/439: 
Predložiť uvedený materiál Výboru Národnej rady SR pre kultúru a média (podľa usmernenia tohto 
výboru) a Ministerstvu financií SR. 
T: v termíne určenom Výborom NR SR pre kultúru a médiá    Z: RK a OE 
 
4/ List MAC TV s.r.o., ohľadom výšky sankcii za nedodanie záznamov. 
 
V Bratislave dňa 24. 4. 2012 
 
                    
 

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


