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Zápisnica č. 12/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12. 6. 2012 o 14:00 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: prof. Peter Škultéty 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 149-PLO/O-1788/2012 zo dňa 20. 3. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK : Turist servis, s.r.o.       číslo licencie: R/96 
 
3/ Sťažnosť č. 2769-222/2012  zo dňa 22. 5. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: T.F.M, spol. s r.o.          
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1753/143-2012      
(na vysielanie programu Profesionáli z dňa 22. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: T/39 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2077/179-2012     
(na vysielanie MARTIN.TV z dní 29. 3., 5.a 6. 4. 2012)  
Vysielateľ: GAYA s.r.o., Martin     číslo licencie: TD/58 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2123/182-2012     
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 9. 4. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2567/209-2012      
(na vysielanie z dňa 19. 3. 2012)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125, TD/14 
 
8/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1756/148-2012 a 1733/149-2012  
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 12. 3. 2012 a 13. 3. 2012) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
9/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1756/148-2012 a 1733/150-2012  
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 13. 3. 2012 a 14. 3. 2012) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
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10/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1638/137-2012, 1709/136-2012, 2019/181-2012, 2299/190-2012, 1756/148-2012, 
1733/151-2012  
(na vysielanie upútavky k programu Hotel Paradise zo dňa 14. 3. 2012, program Hotel Paradise zo 
dňa 14. a 15. 3. 2012)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
11/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1733/152-2012, 1756/148-2012, 1643/132-2012     
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dní 15. 3. a 16. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39                             
 
12/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1756/148-2012, 1643/132-2012     
(na vysielanie upútavky na programy. Hotel Paradise a Hotel Paradise – Noc v raji zo dňa  
16. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39                             
 
13/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1636/135-2012, 1643/133-2012, 1733/153-2012, 1756/148-2012   
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dňa 16. 3. 2012, 17. 3. a  19. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                  číslo licencie: T/39 
 
14/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1733/154-2012, 1756/148-2012      
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 19. 3. 2012 a 20. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39  
 
15/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1733/155-2012, 1756/148-2012      
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dní 20. 3. a  21. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39  
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1733/156-2012      
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dňa 21. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39  
 
17/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1758/145-2012, 1812/157-2012      
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 22. 3. 2012 a 23. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39  
 
18/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1894/170-2012, 1895/171-2012     
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dňa 28. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 2006/177-2012      
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 3. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39  
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20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1937/175-2012     
(na vysielanie programu zo dňa 1. 4. 2012 – hlasitosť reklamy) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
21/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1815/166-2012; 1816/168-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 13. 3., 14. 3., 20. 3. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1811/162-2012 a 1837/164-2012     
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 23. 3. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1836/165-2012     
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 24. 3. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2289/188-2012     
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 20. 4. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2472/204-2012 a 2649/211-2012     
(na vysielanie programu Farma  z dní 28. 4. a 30. 4. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1892/167-2012     
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 28. 3. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1759/147-2012      
(na vysielanie programu ROZHOVOR so Zuzkou (19)! Šialenec ju terorizuje už 9 rokov! zo dňa  
25. 5. 2012 – dátum zaznamenania)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie:  AMS 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1808/163-2012     
(na vysielanie programu Ranná šou zo dňa 19. 3. 2012) 
Vysielateľ: Radio, a.s.         číslo licencie: R/71 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 16/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 12. 3. 2012, 13. 3. 2012,14. 3. 2012, 15. 3. 2012, 16. 3. 2012, 17. 3. 2012,  
19. 3. 2012, 20. 3. 2012, 21. 3. 2012, 22. 3. 2012, 23. 3. 2012, 28. 3. 2012) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: T/39 
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30/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 20/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 23. 3. 2012 ) 
Vysielateľ: QUESTHOUSE, a. s.            číslo licencie: T/200 
 
31/ Kontrolný monitoring 
Správa č.17/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 19. 3. 2012) 
Vysielateľ: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok   číslo licencie: T/237 
 
32/ SK č.: 252-PgO/O-4985/2008 zo dňa 16. 12. 2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3626/176-2008  
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 v znení platnom a účinnom do 15. 12. 2009)  
Monitorovaný program/deň: Autosalón/21.09.2008  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
33/ SK č.: 237-PLO/O-2080/2011 zo dňa 29. 3. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 715/75-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Medzinárodné únosy detí/28. 1. 2011 
ÚK: RTVS – vysielateľ na základe zákona 
 
34/ SK č.: 141-PLO/O-1384/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 20/5-2012) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Reflex/Sultán/16. 12. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
35/ SK č.: 142-PLO/O-1385/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 20/5-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie - deň/čas: 17. 1. 2012/od cca 19:20 hod. do cca 20:00 hod.  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
36/ SK č.: 153-PLO/O-1792/2012 zo dňa 20. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 595/26-2012, 610/27-2012, 626/28-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Markíza podáva žalobu/29. 1. 2012 
                                                               Televízne noviny/Prečo nepôjdeme na OTO/30. 1. 2012                                                             
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
37/ SK č.: 43-PLO/O-431/2012 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  § 20 ods. 4 a § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  zákona  
č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Farmár hľadá ženu/31. 10. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
ÚP: 15:00 hod.   
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38/ SK č.: 41-PLO/O-429/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6773/476-2011) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Farmár hľadá ženu/Zetor Forterra 135/28. 11. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
ÚP: 15:20 hod.   
 
 
NEVEREJNÉ 
 
39/ SK č.: 123-PLO/D-872/2012 zo dňa 16. 2. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: GLOBALRON s.r.o.       
 
40/ SK č.: 263-PLO/D-2797/2012 zo dňa 23. 5. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: GeCom, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/302 
 
41/ SK č.: 77-PLO/D-545/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Orange Slovensko, a.s.           číslo registrácie: TKR/257 
 
42/ SK č.: 88-PLO/D-589/2012 zo dňa 2. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: S-Team, s.r.o.           číslo registrácie: TKR/215 
 
43/ SK č.: 242-PLO/D-2494/2012 zo dňa 4. 5. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie a o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.        číslo registrácie: TKR/183  

číslo licencie: T/169 
 
44/ SK č.: 240-PLO/D-2564/2012 zo dňa 10. 5. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
45/ SK č.: 245-PLO/D-2689/2012 zo dňa 17. 5. 2012 
vo veci oznámenia o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, a.s.        číslo licencie: R/66    
 
46/ SK č.: 259-PLO/D-2751/2012 zo dňa 22. 5. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne  vysielanie  
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.       číslo licencie: T/218    
 
47/ SK č.: 260-PLO/D-2751/2012 zo dňa 22. 5. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.     číslo licencie: T/199    
 
48/ SK č.: 262-PLO/D-2854/2012 zo dňa 28. 5. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne  vysielanie  
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.     číslo licencie: T/182    
 
49/ SK č.: 237-PLO/D-2386/2012 zo dňa 27. 4. 2012 
vo veci žiadosti o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.        číslo licencie: R/91    
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50/ Rôzne 
 
Ústne pojednávanie: 
15:00 – MAC TV s.r.o. – SK č.: 43-PLO/O-432/2012 
15:20 – MAC TV s.r.o. – SK č.: 41-PLO/O-429/2012 
 

 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 552 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 12-12/1.527: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 149-PLO/O-1788/2012 zo dňa 20. 3. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK : Turist servis, s.r.o.       číslo licencie: R/96         
  
Uznesenie č. 12-12/2.528: 
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 účastníkovi správneho konania č. 149-
PLO/O-1788/2012 Turist servis, s.r.o., Poprad,  
 

vzhľadom na to, že dňa 17.02.2012 nevyužíval frekvenciu 93,2 MHz Poprad na účely, na ktoré 
mu bola pridelená, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) 

zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

u k l a d á  
 
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.“ 
 
 



 7 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-12/553: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 12. 7. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Sťažnosť č. 2769-222/2012  zo dňa 22. 5. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: T.F.M, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 12-12/3.529: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) začína 
správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/143, spoločnosti T.F.M., spol. s r.o. 
Nové Mesto nad Váhom vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu, že poskytuje retransmisiu programovej služieb PRIMA a NOVA bez súhlasu 
pôvodného vysielateľa tejto služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-12/554: 
Kancelária Rady písomne upovedomí prevádzkovateľa retransmisie o začatí správneho konania vo 
veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň ho požiada 
o sprístupnenie typových zmlúv s užívateľmi. 
T: 22. 6. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-12/555: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania voči prevádzkovateľovi 
retransmisie.  
T: 22. 6. 2012                    Z: PLO 
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K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1753/143-2012      
(na vysielanie programu Profesionáli z dňa 22. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-12/4.530: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o., 
Bratislava, vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe JOJ dňa 22.03.2012 o cca 16:01 hod. odvysielal program Profesionáli , ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-12/556: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 26. 6. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-12/557: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 6. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2077/179-2012     
(na vysielanie MARTIN.TV z dní 29. 3., 5.a 6. 4. 2012)  
Vysielateľ: GAYA s.r.o., Martin     číslo licencie: TD/58 
 
Uznesenie č. 12-12/5.531: 
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 GAYA, s. r. o., 
Martin držiteľovi licencie č. TD/58 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že pri vysielaní programovej služby MARTIN.TV v dňoch 
29.03.2012 v čase cca od 18:00 hod. do 20:15 hod., 05.04.2012 v čase cca od 10:00 hod. do 14:06 hod. 
a 06.04.2012 v čase cca od 19:42 hod. do 22:06 hod. mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo 
označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) a vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti  
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s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania z dní 29.03.2012 v čase od 18:00 hod. do 
20:00, 05.04.2012 v čase od  10:00 hod. do 14:00 hod. a 06.04.2012 v čase od 20:00 hod. do 22:00 na 
vyžiadanie Rady. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/558: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 26. 6. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-12/559: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 22. 6. 2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-09/5.532: 
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 GAYA, s. r. o., 
Martin veci možného porušenia § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe MARTIN.TV dňa 06.04.2012 odvysielal o cca 20:59 reklamný spot 
firmy Altgas, s.r.o., v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby v reklame neúčinkovali 
hlásatelia, moderátori a redaktori spravodajských a politicko-publicistických programov, a to ani  
v obraze, ani vo zvuku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/560: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 26. 6. 2012                               Z: PLO 
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Úloha č. 12-12/561: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správnych konaní. 
T: 22. 6. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2123/182-2012     
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 9. 4. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 12-12/6.533: 
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. 2123/182-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS 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 neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/562: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 6. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2567/209-2012      
(na vysielanie z dňa 19. 3. 2012)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125, TD/14 
 
Uznesenie č. 12-12/7.534: 
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. 2567/209-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N.  s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/563: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 22. 6. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1756/148-2012 a 1733/149-2012  
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 12. 3. 2012 a 13. 3. 2012) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-12/8.535: 
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. 1756/148-2012, 1733/149-
2012 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. 
a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/564: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 6. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1756/148-2012 a 1733/150-2012  
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 13. 3. 2012 a 14. 3. 2012) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-12/9.536: 
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. 1733/150-2012, 1756/148-
2012, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. 
a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  proti 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      zdržala sa 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/565: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 6. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1638/137-2012, 1709/136-2012, 2019/181-2012, 2299/190-2012, 1756/148-2012, 
1733/151-2012  
(na vysielanie upútavky k programu Hotel Paradise zo dňa 14. 3. 2012, program Hotel Paradise zo 
dňa 14. a 15. 3. 2012)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-12/10.537: 
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. 1638/137-2012, 1709/136-
2012, 2019/181-2012, 2299/190-2012, 1756/148-2012, 1733/151-2012, smerujúce voči vysielaniu 
televíznej programovej služby TV JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedené sťažnosti podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/566: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 6. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1733/152-2012, 1756/148-2012, 1643/132-2012     
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dní 15. 3. a 16. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 12-12/11.538: 
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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 15.3.2012 
o cca 21:31 hod. a dňa 16.3.2012 o cca 15:02 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ 
program Hotel paradise, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/567: 
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: 26. 6. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-12/568: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 22. 6. 2012                      Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-12/11.539: 
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. 1643/132-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa možného 
porušenia § 19 ods.1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
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Úloha č. 12-12/569: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T:  22.6.2012                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1756/148-2012, 1643/132-2012     
(na vysielanie upútavky na programy. Hotel Paradise a Hotel Paradise – Noc v raji zo dňa  
16. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39              
 
Uznesenie č. 12-12/12.540: 
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 § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 16.3.2012 
o cca 15:01 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ upútavku na program Hotel paradise – 
Noc v raji označenú ako nevhodnú a neprístupnú pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím 
mohlo dôjsť k nezohľadneniu vekovej vhodnosti zložky programovej služby pre maloletých 
a nezabezpečeniu jej časového zaradenia v súlade s podmienkami ustanovenými Jednotným systémom 
označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/570: 
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: 26. 6. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-12/571: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 6. 2012                                 Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1636/135-2012, 1643/133-2012, 1733/153-2012, 1756/148-2012   
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dňa 16. 3. 2012, 17. 3. a  19. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                  číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-12/13.541: 
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. 1643/133-2012, 1636/135-
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2012, 1733/153-2012, 1756/148-2012, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/572: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 6. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1733/154-2012, 1756/148-2012      
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 19. 3. 2012 a 20. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-12/14.542: 
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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 19.3.2012 
o cca 21:30 hod. a dňa 20.3.2012 o cca 14:46 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ 
program Hotel paradise, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/573: 
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: 26. 6. 2012                                Z: PLO 
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Úloha č. 12-12/574: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 22. 6. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1733/155-2012, 1756/148-2012      
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dní 20. 3. a  21. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-12/15.543: 
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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 20.3.2012 
o cca 22:25 hod. a dňa 21.3.2012 o cca 14:58 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ 
program Hotel paradise, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 12-12/575: 
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: 26. 6. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-12/576: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 22. 6. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1733/156-2012      
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dňa 21. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-12/16.544: 
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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 21.3.2012 
o cca 22:29 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Hotel paradise, ktorý označil 
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ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného 
systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/577: 
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: 26. 6. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-12/578: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 6. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1758/145-2012, 1812/157-2012      
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 22. 3. 2012 a 23. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-12/17.545: 
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. 1758/145-2012, 1812/157-
2012, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. 
a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/579: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 6. 2012                                Z: PgO 
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K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1894/170-2012, 1895/171-2012     
(na vysielanie programu Hotel Paradise z dňa 28. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-12/18.546: 
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. 1894/170-2012, 1895/171-
2012, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. 
a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/580: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 6. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 2006/177-2012      
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 3. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-12/19.547: 
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. 2006/177-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedené 
sťažnosti 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      zdržala sa 
Škultéty  za 
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Vendrinský neprítomný na hlasovaní 
Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/581: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 6. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1937/175-2012     
(na vysielanie programu zo dňa 1. 4. 2012 – hlasitosť reklamy) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-12/20.548: 
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. 1937/175-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/572: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 22. 6. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1815/166-2012; 1816/168-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 13. 3., 14. 3., 20. 3. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-12/21.549: 
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. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
13.03.2012 o cca 20:23 hod. v premiére a dňa 14.03.2012 o cca 14:30 hod. v repríze odvysielal 
program Farma, ktorý by mohol ohroziť morálny vývin maloletých a označením ktorého ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
jednotného systému označovania. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/573: 
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: 26. 6. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-12/574: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 6. 2012                     Z: PgO 
                
Uznesenie č. 12-12/21.550: 
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. 1816/168-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/575: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 6. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1811/162-2012 a 1837/164-2012     
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 23. 3. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-12/22.551: 
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. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
23.03.2012 o cca 20:22 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Farma,  
ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/576: 
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: 26. 6. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-12/577: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 22. 6. 2012                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-12/22.551-1: 
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. 1811/162-2012, 1837/164-
2012 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 
uznala sťažnosť č. 1811/162-2012 v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 308/2000 Z. z. a sťažnosť č. 1837/164-2012 v časti týkajúcej sa možného porušenia § 20 ods. 4 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným zobrazením týrania zvierat za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/578: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 22. 6. 2012                    Z: PgO 
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K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1836/165-2012     
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 24. 3. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-12/23.552: 
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. 1836/165-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/579: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 6. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2289/188-2012     
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 20. 4. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-12/24.553: 
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. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
20.04.2012 o cca 20:23 hod. odvysielal program Farma, ktorý by mohol ohroziť morálny vývin 
maloletých a označením ktorého ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov mohlo 
dôjsť k nesprávnemu uplatneniu jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
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Vendrinský neprítomný na hlasovaní 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/580: 
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: 26. 6. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-12/581: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22. 6. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2472/204-2012 a 2649/211-2012     
(na vysielanie programu Farma  z dní 28. 4. a 30. 4. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-12/25.554: 
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. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
28.04.2012 o cca 20:21 hod. v premiére a dňa 30.04.2012 o cca 13:42 hod. v repríze odvysielal 
program Farma, ktorý by mohol ohroziť morálny vývin maloletých a označením ktorého ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/582: 
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: 26. 6. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-12/583: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 22. 6. 2012                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-12/25.555: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 2472/204-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa 
možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-12/584: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 22. 6. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1892/167-2012     
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 28. 3. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-12/26.556: 
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. 1892/167-2012, 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 neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/585: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 22. 6. 2012                    Z: PgO 
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K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1759/147-2012      
(na vysielanie programu ROZHOVOR so Zuzkou (19)! Šialenec ju terorizuje už 9 rokov! zo dňa  
25. 5. 2012 – dátum zaznamenania)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie:  AMS 
  
Uznesenie č. 12-12/27.557: 
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. 1759/147-2012, v časti 
smerujúcej voči službe poskytovanej na www.noviny.sk, poskytovateľa MAC TV s.r.o. a uznala 
sťažnosť v tejto časti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/586: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 22. 6. 2012                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-12/27.558: 
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. 1759/147-2012, v časti 
smerujúcej voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o a uznala 
sťažnosť v tejto časti podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/587: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 22. 6. 2012                                Z: PgO 
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K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1808/163-2012     
(na vysielanie programu Ranná šou zo dňa 19. 3. 2012) 
Vysielateľ: Radio, a.s.         číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 12-12/28.559: 
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. 1808/163-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby FUN RADIO vysielateľa RADIO, a.s., Bratislava, 
držiteľa licencie č. R/71 a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/588: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 6. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 16/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 12. 3. 2012, 13. 3. 2012,14. 3. 2012, 15. 3. 2012, 16. 3. 2012, 17. 3. 2012,  
19. 3. 2012, 20. 3. 2012, 21. 3. 2012, 22. 3. 2012, 23. 3. 2012, 28. 3. 2012) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-12/29.560: 
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: 

- programovej služby JOJ zo dňa 12.3.2012 v čase od 20:00 hod. do 20:30 hod. a v čase od 
10:20 hod. do 10:40 hod., zo dňa 13.3.2012 v čase od 20:00 hod. do 20:30 hod. a od 21:00 
hod. do 21:30 hod., zo dňa 14.3.2012 v čase od 19:50 hod. do 20:30 hod. a záznam vysielania 
programuHotel paradise zo dňa 12.3.2012 o cca 21:30 hod., Hotel paradise zo dňa 13.3.2012 
o cca 14:45 hod. a o cca 21:30 hod., Hotel paradise zo dňa 14.3.2012 o cca 15:00 hod. a cca 
22:30 hod., Hotel paradise zo dňa 15.3.2012 o cca 15:00 hod a o cca 21:30 hod., Hotel 
paradise zo dňa 16.3.2012 o cca 15:00 hod. a o cca 22:05 hod., Hotel paradise 17.3.2012 
o cca 11:50 hod., Hotel Paradise zo dňa 19.3.2012 o cca 15:00 hod. a o cca 21:30 hod., Hotel 
Paradise zo dňa 20.3.2012 o cca 14:45 hod. a o cca 22:30 hod., Hotel Paradise zo dňa 
21.3.2012 o cca 15:00 hod. a o cca 22:30 hod., Hotel Paradise zo dňa 22. 3. 2012 o cca 22:30 
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hod., Hotel Paradise zo dňa 23. 3. 2012 o cca 15:00 hod., Hotel Paradise zo dňa 28.3.2012 
o cca 15:00 hod., Profesionáli zo dňa 22. 3. 2012 o cca 16:00 hod. odvysielaných na 
programovej službe JOJ,  

- záznam vysielania programu Sladký život playmate zo dňa 13.3.2012 o cca 22:10 hod. 
odvysielaného na programovej službe JOJ  PLUS. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
Úloha č. 12-12/589: 
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: 22. 6. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 20/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 23. 3. 2012 ) 
Vysielateľ: QUESTHOUSE, a. s.            číslo licencie: T/200 
 
Uznesenie č. 12-12/30.561: 
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 QUESTHOUSE, a.s. 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
nezabezpečením trvalého označenia svojej programovej služby TeleNET tv nezameniteľným 
obrazovým symbolom (logom) dňa 23.03.2012 a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania z dňa 
23.03.2012 v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod. na vyžiadanie Rady. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/590: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 26. 6. 2012                    Z: PLO 
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K bodu 31/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.17/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 19. 3. 2012) 
Vysielateľ: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok   číslo licencie: T/237 
 
Uznesenie č. 12-12/31.562: 
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. 17/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 19.03.2012 vysielateľa Kabel TV Močenok, s.r.o.,  Močenok s licenciou č. T/237 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/591: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 22. 6. 2012                       Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 252-PgO/O-4985/2008 zo dňa 16. 12. 2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3626/176-2008  
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 v znení platnom a účinnom do 15. 12. 2009)  
Monitorovaný program/deň: Autosalón/21.09.2008  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-12/32.563: 
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. 252-PLO/O-
4985/2008 vedené voči MAC TV s.r.o.  podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/592: 
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: 26. 6. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 237-PLO/O-2080/2011 zo dňa 29. 3. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 715/75-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Medzinárodné únosy detí/28. 1. 2011 
ÚK: RTVS – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-12/33.564: 
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. 237-PLO/O-
2080/2011vedené voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona podľa § 30 
ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/593: 
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: 26.06.2012                  Z:  PLO 
                                                                                            
K bodu 34/ 
SK č.: 141-PLO/O-1384/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 20/5-2012) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Reflex/Sultán/16. 12. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 12-12/34.565: 
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. 141-PLO/O-1384/2012 podľa § 
30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/594: 
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: 26. 6. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-12/595: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 6. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 142-PLO/O-1385/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 20/5-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie - deň/čas: 17. 1. 2012/od cca 19:20 hod. do cca 20:00 hod.  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/4 
 
Uznesenie č. 12-12/35.566: 
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. 142-
PLO/O-1385/2012 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 

p o r u š i l  

 

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

tým, 
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že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 17. 1. 2012 odvysielal o cca 19:23 hod., o cca 
19:27 hod. v rámci reklamného prerušenia programu Televízne noviny a o cca 19:49 hod. po programe 
Televízne noviny, o cca 20:00 hod. pred programom Žrebovanie výherných čísel Tipos, o cca 19:54 
hod. a o cca 19:56 hod. pred a po programe Predpoveď počasia komunikáty, ktoré naplnili 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., pričom ich neoddelil od bezprostredne nasledujúcich alebo bezprostredne 
predchádzajúcich programov, čím došlo k odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného 
oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami 
programovej služby, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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 tritisíc tristodevätnásť 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, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/596: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.07.2012                 Z:  PLO 
 
Úloha č. 12-12/597: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.06.2012                  Z: PgO 
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K bodu 36/ 
SK č.: 153-PLO/O-1792/2012 zo dňa 20. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 595/26-2012, 610/27-2012, 626/28-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Markíza podáva žalobu/29. 1. 2012 
                                                               Televízne noviny/Prečo nepôjdeme na OTO/30. 1. 2012                                                             
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-12/36.567-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 
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.“) a § 5 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) 
v spojení s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 
29 správneho poriadku zamieta žiadosť spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. o prerušenie 
správneho konania č. 153-PLO/O-1792/2012 podľa § 29 správneho poriadku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Uznesenie č. 12-12/36.567: 
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. 153-PLO/O-
1792/2012 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. 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 TV MARKÍZA odvysielal dňa 29.01.2012 o cca 19:00 hod. v programe 
Televízne noviny príspevok s názvom Markíza podáva žalobu, v ktorom nesprostredkoval vyjadrenie 
organizátora a vyhlasovateľa ankety OTO, Osobnosť televíznej obrazovky 2011, k tvrdeniam 
o podozrení z manipulácie a netransparentnosti tejto ankety a o porušení vlastných pravidiel 
vyhlasovateľom tejto ankety a dňa 30.01.2012 o cca 19:00 hod. v programe Televízne noviny 
príspevok s názvom Prečo nepôjdeme na OTO 2011, v ktorom odvysielal nepresné informácie 
o usporiadateľovi ankety OTO 2011, nedostatočné informácie o pravidlách, ktoré mala spoločnosť 
Ringier porušiť a v ktorom nesprostredkoval vyjadrenie usporiadateľa ankety OTO 2011 k tvrdeniam 
o zaradení programov a formátov televízie Markíza do ankety OTO 2011 bez jej súhlasu, čím nebola 
zabezpečená objektívnosť a nestrannosť týchto programov, 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie  
zákona.  
 

Podľa § 64 ods. 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 neprítomný na hlasovaní 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-12/598: 
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:  12.07.2012                             Z: PLO 
 
Úloha č. 12-12/599: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.06.2012                   Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 43-PLO/O-431/2012 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  § 20 ods. 4 a § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  zákona  
č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Farmár hľadá ženu/31. 10. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
ÚP: 15:00 hod. 
 
Uznesenie č. 12-12/37.568: 
Bod sa odročuje. 
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K bodu 38/ 
SK č.: 41-PLO/O-429/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6773/476-2011) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Farmár hľadá ženu/Zetor Forterra 135/28. 11. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
ÚP: 15:20 hod. 
 
Uznesenie č. 12-12/38.569: 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 123-PLO/D-872/2012 zo dňa 16. 2. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: GLOBALRON s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
                                 
K bodu 40/ 
SK č.: 263-PLO/D-2797/2012 zo dňa 23. 5. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: GeCom, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/302 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
                                                                                           
K bodu 41/ 
SK č.: 77-PLO/D-545/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: Orange Slovensko, a.s.           číslo registrácie: TKR/257 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 88-PLO/D-589/2012 zo dňa 2. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: S-Team, s.r.o.           číslo registrácie: TKR/215 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
   
K bodu 43/ 
SK č.: 242-PLO/D-2494/2012 zo dňa 4. 5. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie a o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.        číslo registrácie: TKR/183  

číslo licencie: T/169 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 240-PLO/D-2564/2012 zo dňa 10. 5. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 45/ 
SK č.: 245-PLO/D-2689/2012 zo dňa 17. 5. 2012 
vo veci oznámenia o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: D.EXPRES, a.s.        číslo licencie: R/66  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 259-PLO/D-2751/2012 zo dňa 22. 5. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne  vysielanie  
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.       číslo licencie: T/218  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 260-PLO/D-2751/2012 zo dňa 22. 5. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.     číslo licencie: T/199 
  
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 262-PLO/D-2854/2012 zo dňa 28. 5. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne  vysielanie  
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.     číslo licencie: T/182  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 237-PLO/D-2386/2012 zo dňa 27. 4. 2012 
vo veci žiadosti o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.        číslo licencie: R/91  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
50/ Rôzne   
 
1/ Výberové konanie  
SK:  178-PLO/O-R18/2012, 179-PLO/O-R19/2012, 180-PLO/O-R20/2012, 181-PLO/O-R21/2012, 

182-PLO/O-R22/2012, 183-PLO/O-R23/2012, 184-PLO/O-R24/2012, 185-PLO/O-R25/2012, 
186-PLO/O-R26/2012, 187-PLO/O-R27/2012, 188-PLO/O-R28/2012, 189-PLO/O-R29/2012, 
190-PLO/O-R30/2012, 191-PLO/O-R31/2012, 192-PLO/O-R32/2012, 193-PLO/O-R33/2012, 
194-PLO/O-R34/2012, 195-PLO/O-R35/2012, 196-PLO/O-R36/2012, 197-PLO/O-R37/2012, 
198-PLO/O-R38/2012, 199-PLO/O-R39/2012, 200-PLO/O-R40/2012, 201-PLO/O-R41/2012, 
202-PLO/O-R42/2012, 203-PLO/O-R43/2012, 204-PLO/O-R44/2012, 205-PLO/O-R45/201 

 
Vo veci pridelenia frekvencie:  
 106,6 MHz Banská Bystrica, 105,1 MHz Banská Štiavnica, 95,6 MHz Bardejov, 101,8 MHz 

Bratislava, 91,1 MHz Brezno, 99,6 MHz Čadca,  107,0 Dobšiná,  87,9 MHz Dolný Kubín,  95,7 
MHz Košice mesto,  96,0 MHz Lučenec,  88,1 MHz Marovka,  104,9 MHz Martin,  90,0 MHz 
Medzilaborce,  99,0 MHz Michalovce,  90,7 MHz Námestovo,  96,1 MHz Nitra,  104,8 MHz 
Poprad, 105,8 MHz Prešov, 92,9 MHz Prievidza – Silo, 106,7 MHz Rimavská Sobota, 101,4 
MHz Rožňava, 91,1 MHz Ružomberok, 92,8 MHz Ružomberok,  88,5 MHz Snina, 92,4 MHz 
Stropkov, 105,5 MHz Trenčín, 92,0 MHz Žiar nad Hronom, 92,7 MHz Žilina – zástranie 
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ÚK: Radio Play  s.r.o.  
        Rádio VIVA, a..s. 
        CORPORATE LEGAL, s.r.o. 
        VIVA PRODUCTIONS HOUSE, s.r.o. 
   
Uznesenie č. 12-12/50.581: 
Rada berie na vedomie písomné vyhotovenie rozhodnutia č. R/117/2012. 
 
 
V Bratislave dňa 12. 6. 2012 
                    
 

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


