
 1 

Zápisnica č. 14/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10. 7. 2012 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Alakša 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 2321/192-2012 zo dňa 24. 4. 2012 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: SPINOZA, s.r.o.      číslo licencie: R/106 
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 2321/193-2012 zo dňa 24. 4. 2012 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: TV 5 s.r.o.       číslo licencie: T/160 
 
4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 2679/220-2012 zo dňa 16. 5. 2012 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: Orange Slovensko, a.s.           číslo registrácie: TKR/257 
 
5/ SK č.: 298-PLO/D-3376/2012 zo dňa 20. 6. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: GAYA, s.r.o.         číslo licencie: TD/58  
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3081/233-2012      
(na vysielanie programovej služby Carisma TV z dní 2. a 3. 4. 2012)  
Vysielateľ: Carisma tv, s.r.o.          číslo licencie: TD/57 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2711/219-2012      
(na vysielanie programu Účastníci zájezdu zo dňa 20. 5. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
8/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č.2224/202-2012, 2224/201-2012, 2224/200-2012, 2224/199-2012  
(na vysielanie programu Žurnál TA3, Noviny TV JOJ, Televízne noviny TV Markíza, Správy RTVS 
zo dňa 16., 17. a 18. 4. 2012)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.       číslo licencie:T/125 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39  
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2798/221-2012      
(na vysielanie programu Regionálny Denník zo dňa 9. 5. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2648/214-2012      
(na vysielanie programu Bez servítky  zo dňa 1. 5. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
11/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 2486/206-2012, 2647/215-2012      
(na vysielanie programu Bez servítky  zo dňa 3. 5. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2699/217-2012      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 17. 5. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2586/210-2012      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 9. 5. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2472/205-2012      
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 30. 4. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3151/239-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 7. 6. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2121/185-2012      
(na vysielanie upútavky na film Zlo  zo dňa 13. 4. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2405/195-2012 a sťažnosť č. 2406/196-2012      
(na vysielanie programu  Far Cry zo dňa 30. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39  
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2977/226-2012      
(na vysielanie programu  Noviny zo dňa 26. 5. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39  
 
19/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 2835/223-2012      
(na vysielanie programu  Zočivoči z dňa 15. 5. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2948/225-2012      
(na vysielanie programu  Tecumseh zo dňa 27. 5. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/219  
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21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2860/224-2012      
(na vysielanie programu  Pravdivé lži zo dňa 27. 5. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39  
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 18/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 4. 4., 11. 4. 2012) 
Vysielateľ: SATRO s.r.o.            číslo licencie: T/19 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 7/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 11. 4. 2012) 
Vysielateľ: M-Technologies spol. s r.o.               číslo licencie: R/113 
 
24/ SK č.: 124-PLO/O-1236/2011 zo dňa 1. 3. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť 
č.5965/440-2010), 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 5886/435-
2010, 5887/436-2010, 5888/434-2010)     
(vo veci možného porušenia  § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/dni: reklamný šot na Oscillococcinum/5. 12. 2010 a 10. 12. 2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
25/ SK č.: 228-PLO/O-2364/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 842/49-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  komunikát/dni: reklamný šot na liek Mucosolvan/6. 1. 2012 a 8. 1. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
26/ SK č.: 229-PLO/O-2365/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 1397/103-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Beethoven2/25. 2. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41 
 
27/ SK č.: 213-PLO/O-2816/2012 zo dňa 3. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 752/39-2012, 753/40-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Harry Potter a väzeň z Azkabanu/ 11. 2. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
28/ SK č.: 275-PLO/O-3056/2012 zo dňa 29. 5. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6442/453-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/program/deň: Jemné melódie/Súťaž 7:10/8. 11. 2011 
ÚK: TAM ART  PRODUCTIONS, s.r.o.       číslo licencie: R/84 
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29/ SK č.: 227-PLO/O-2363/2012 zo dňa 24.04.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 842/49-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň:  Dobrodružstvo Poseidonu 1. a 2. časť/8. 1. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
30/ SK č.: 226-PLO/O-2362/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti 
č.1186/69-2012, 1190/70-2012, 1328/84-2012, 1376/101-2012, 1230/72-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny/2. 3. 2012 a 5. 3. 2012 
ÚK: MAC TV  s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
31/ SK č.: 255-PLO/O-2724/2012 zo dňa 15. 5. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 1123/65-2012)  
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Slávik/26. 2. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
32/ SK č.: 150-PLO/O-1789/2012 zo dňa 20. 3. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  (sťažnosť  
č. 157/11-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Šport/6. 1. 2012 
ÚK: MAC TV  s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
33/ SK č.: 230-PLO/O-2366/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 685/34-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Hodina angličtiny sa zvrhla/6. 2. 2012 
ÚK: MAC TV  s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
34/ SK č.: 247-PLO/O-2716/2012 zo dňa 15. 5. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 1111/64-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Slušnosť v politike/17. 2. 2012 
ÚK: Rádio Lumen, s.r.o.        číslo licencie: R/75 
 
35/ SK č.: 232-PLO/O-2368/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa č. 9/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam - program/deň: Šport/6. 1. 2012 
ÚK: MAC TV  s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
36/ SK č.: 252-PLO/O-2721/2012 zo dňa 15. 5. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 947/60-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Na margo/15. 1. 2012 
ÚK: TV AGENCY, s.r.o.        číslo licencie: T/212 
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NEVEREJNÉ 
 
37/ SK č.: 219-PLO/D-2218/2012 zo dňa 19. 4. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: Obec Liptovská Porúbka           
 
38/ SK č.: 258-PLO/D-2712/2012 zo dňa 21. 5. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: B&H Media Group s.r.o.          
 
39/ SK č.: 296-PLO/D-3361/2012 zo dňa 19. 6. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: SiNET CTV s.r.o.            
 
40/ SK č.: 94-PLO/D-667/2012 zo dňa 3. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: DSI DATA s.r.o.                číslo registrácie: TKR/282 
 
41/ SK č.: 244-PLO/D-2343/2012 zo dňa 26. 4. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: T/125   
 
42/ SK č.: 238-PLO/D-2499/2012 zo dňa 4. 5. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: TV CENTRUM s.r.o.        číslo licencie: T/178 
 
43/ SK č.: 300-PLO/D-3267/2012 zo dňa 15. 6. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Marián Dokupil-DOKO MEDIA      číslo licencie: R/89 
 
44/ Rôzne 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 672 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 12-14/1.632: 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 za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 2321/192-2012 zo dňa 24. 4. 2012 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: SPINOZA, s.r.o.      číslo licencie: R/106       
  
Uznesenie č. 12-14/2.633: 
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 SPINOZA, s.r.o., 
Partizánske vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencie 90,8 MHz Žilina, 102,1 MHz Považská Bystrica, 
91,8 MHz Trenčín a 107,2 MHz Martin nevyužíva na účely, na ktoré mu boli pridelené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/673: 
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: 24. 7. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-14/674: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 20. 7. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 2321/193-2012 zo dňa 24. 4. 2012 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: TV 5 s.r.o.       číslo licencie: T/160 
 
Uznesenie č. 12-14/3.634: 
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 TV 5 s. r. o., 
Bratislava vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 54 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že po začatí vysielania počas kalendárneho roka nevysielal 
nepretržite 30 dní. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/675: 
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: 24. 7. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-14/676: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 7. 2012                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-14/3.635: 
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 TV 5 s. r. o., 
Bratislava vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania z dní 23.04.2012 a 09.05.2012 na vyžiadanie 
Rady.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/677: 
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: 24. 7. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 2679/220-2012 zo dňa 16. 5. 2012 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: Orange Slovensko, a.s.           číslo registrácie: TKR/257 
 
Uznesenie č. 12-14/4.636: 
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 prevádzkovateľovi retransmisie č. 
TKR/257, spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Bratislava vo veci možného porušenia povinnosti podľa 
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§ 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie 
programových služieb Nova, Nova HD, Nova Cinema, Prima Cool, Prima Family, Prima Love, TV 
Barrandov a TV Barrandov HD bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/678: 
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: 24. 7. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-14/679: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 20. 7. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 298-PLO/D-3376/2012 zo dňa 20. 6. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: GAYA, s.r.o.         číslo licencie: TD/58 
 
Uznesenie č. 12-14/5.637: 
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. 298-PLO/D-3376/2012 zo dňa 
20.06.2012, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o zmenu licencie č. TD/58 na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručené 
Rade účastníkom konania: 
 
GAYA, s.r.o. 
Hviezdoslavova 23  
036 01 Martin  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 

licenciu č. TD/58 na regionálne digitálne vysielanie nasledovne: 
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Čl. I bod 5 sa mení a znie: 
 
Čl. I bod 5: 
„5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3376/2012 zo dňa 20.06.2012)  
 a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max.80% 
Programy - min.20% 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo - 48% 
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika - % 
    2.2 ostatná publicistika - 24% 
3. Dokumentárne programy - 13% 
4. Dramatické programy - % 
5. Zábavné programy - % 
6. Hudobné programy: - % 
7. Vzdelávacie programy - % 
8. Náboženské programy - 15% 
9. Detské programy - % 
10. Šport - %“ 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/680: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 298-PLO/D-3376/2012  zo dňa 20.06.2012 písomné 
znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania, spoločnosti GAYA, s.r.o., Martin spolu s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 10. 8. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3081/233-2012      
(na vysielanie programovej služby Carisma TV z dní 2. a 3. 4. 2012)  
Vysielateľ: Carisma tv, s.r.o.          číslo licencie: TD/57 
 
Uznesenie č. 12-14/6.638: 
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. 3081/233-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Carisma TV vysielateľa Carisma tv, s.r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/681: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 20. 7. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2711/219-2012      
(na vysielanie programu Účastníci zájezdu zo dňa 20. 5. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/4 
 
Uznesenie č. 12-14/7.639: 
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. 2711/219-2012 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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/682: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 7. 2012                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-14/7.640: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že časový úsek od cca 17:51 hod. do 18:21 hod. programu Účastníci zájazdu odvysielaného 
v rámci programovej služby TV MARKÍZA dňa 20.05.2012 o cca 16:20 hod, ktorý zodpovedá 
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štvrtému 30 minútového časovému úseku trvania predmetného programu dvakrát prerušil zaradením 
reklamného bloku, a to o cca 17:51 hod. a o cca 18:11 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/683: 
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: 24. 7. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č.2224/202-2012, 2224/201-2012, 2224/200-2012, 2224/199-2012  
(na vysielanie programu Žurnál TA3, Noviny TV JOJ, Televízne noviny TV Markíza, Správy RTVS 
zo dňa 16., 17. a 18. 4. 2012)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.       číslo licencie:T/125 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-14/8.641: 
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. 2224/199-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona, sťažnosť evidovanú pod č. 2224/200-2012 smerujúcu voči vysielaniu 
televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 
sťažnosť evidovanú pod č. 2224/201-2012 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby 
JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o., sťažnosť evidovanú pod č. 2224/202-2012 smerujúcu voči vysielaniu 
televíznej programovej službe TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. 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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-14/684: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 20. 7. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2798/221-2012      
(na vysielanie programu Regionálny Denník zo dňa 9. 5. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-14/9.643: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči Rozhlasu a televízii Slovenska, 
vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 09.05.2012 o cca 17:31 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej 
služby Dvojka v programe Regionálny denník príspevok informujúci o rozpredaji interiéru hotela 
Kyjev, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/685: 
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: 24. 7. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-14/686: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 20. 7. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2648/214-2012      
(na vysielanie programu Bez servítky  zo dňa 1. 5. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-14/10.644: 
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. 2648/214-2012, 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  zdržal sa 
Haťapka neprítomný 
Holan   zdržal sa 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/687: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 7. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 2486/206-2012, 2647/215-2012      
(na vysielanie programu Bez servítky  zo dňa 3. 5. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-14/11.645: 
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. 2486/206-2012, 2647/215-
2012, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza, vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. 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  zdržal sa 
Haťapka neprítomný 
Holan   zdržal sa 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/688: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 7. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2699/217-2012      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 17. 5. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41              
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Uznesenie č. 12-14/12.646: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom 
na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby TV Markíza dňa 17.05.2012 o cca 17:30 hod. odvysielal program Reflex, 
obsahujúci vizuálnu informáciu o tovare – tričko značky Hollister Co., ktorá mohla naplniť definíciu 
umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom v tomto programe 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania 
produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení 
mediálnou komerčnou komunikáciou. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/689: 
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: 24. 7. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-14/690: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 7. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2586/210-2012      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 9. 5. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-14/13.647: 
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. 2586/210-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť v časti týkajúcej sa možného porušenia § 32  ods. 4 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/691: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažnosti.  
T: 20. 7. 2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-14/13.648: 
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  

I. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe TV MARKÍZA pred a po programe Teleráno zo dňa 09.05.2012 o cca 6:00 hod. 
a o cca 8:29 hod. odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu cestovnú 
kanceláriu SATUR, ktorý mohol naplniť definíciu 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, 

II.  § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe TV MARKÍZA dňa 09.05.2012 v čase od 7:00 hod. do 8:00 hod. mohlo dôjsť k 
odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút, 

III.  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe TV MARKÍZA dňa 09.05.2012 o cca 6:00 hod. odvysielal sponzorovaný program 
Teleráno, v ktorom mohlo dôjsť k priamej podpore predaja alebo nákupu tovaru – 
PODKOVIČNÍK (OHŇOVEC) MIX - produktu spoločnosti PROVITEX - Výskumná 
spoločnosť onkologických a imunitných ochorení s.r.o. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/692: 
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: 24. 7. 2012                             Z: PLO 
 
Úloha č. 12-14/693: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 7. 2012                     Z: PgO 
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K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2472/205-2012      
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 30. 4. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-14/14.649: 
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. 2472/205-2012, 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  zdržal sa 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/694: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 20. 7. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3151/239-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 7. 6. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-14/15.650: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
07.06.2012 o cca 20:18 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 
Holan   za 
Podracká      za 
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Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/695: 
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: 24. 7. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-14/696: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 7. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2121/185-2012      
(na vysielanie upútavky na film Zlo  zo dňa 13. 4. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-14/16.651: 
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. 2121/185-2012 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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/697: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 7. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2405/195-2012 a sťažnosť č. 2406/196-2012      
(na vysielanie programu  Far Cry zo dňa 30. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-14/17.652: 
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. 2405/195-2012, 2406/196-
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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  za 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/698: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 7. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2977/226-2012      
(na vysielanie programu  Noviny zo dňa 26. 5. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-14/18.653: 
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. 2977/226-2012, 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. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/699: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 7. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2835/223-2012      
(na vysielanie programu  Zočivoči z dňa 15. 5. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákon 
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Uznesenie č. 12-14/19.654: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči Rozhlasu a televízii Slovenska, 
vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 15.05.2012 o cca 21:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej 
služby Jednotka program Zočivoči, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a 
názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/700: 
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: 24. 7. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-14/701: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 20. 7. 2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-14/19.654-1: 
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 sťažnosť evidovanú pod č. 2835/223-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, Rozhlasu a televízie Slovenska, vysielateľa 
na základe zákona a uznala ju 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 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/702: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.  
T: 20. 7. 2012                                Z: PgO 
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K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2948/225-2012      
(na vysielanie programu  Tecumseh zo dňa 27. 5. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 12-14/20.655: 
Bod sa odročuje. 
         
Uznesenie č. 12-14/20.656: 
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 televíznej programovej služby JOJ Plus zo dňa 
27.5.2012  v časovom rozmedzí od 16:30 hod. do 20:30 hod.. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/703: 
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: 24. 7. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2860/224-2012      
(na vysielanie programu  Pravdivé lži zo dňa 27. 5. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-14/21.657: 
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. 2860/224-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/704: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 7. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 18/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 4. 4., 11. 4. 2012) 
Vysielateľ: SATRO s.r.o.            číslo licencie: T/19 
 
Uznesenie č. 12-14/22.658: 
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. 18/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
televíznej programovej služby Central TV vysielateľa SATRO s.r.o., držiteľa licencie č. T/19 v dňoch 
04.04.2012 a 11.04.2012 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/705: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20. 7. 2012                       Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 7/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 11. 4. 2012) 
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.               číslo licencie: R/113 
 
Uznesenie č. 12-14/23.659: 
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. 7/12/RO o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 11.04.2012 vysielateľa Rádio WOW s.r.o. s licenciou č. R/113 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/706: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20. 7. 2012                           Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 124-PLO/O-1236/2011 zo dňa 1. 3. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť 
č.5965/440-2010), 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 5886/435-
2010, 5887/436-2010, 5888/434-2010)     
(vo veci možného porušenia  § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/dni: reklamný šot na Oscillococcinum/5. 12. 2010 a 10. 12. 2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/391 
 
Uznesenie č. 12-14/24.660: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 124-
PLO/O-1236/2011 spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým,  
 

že dňa 5.12.2010 o cca 16:12 hod. a dňa 10.12.2010 o cca 22:30 hod. odvysielal v rámci programovej 
služby JOJ reklamný šot na liek Oscillococcinum, počas ktorého sa po dobu cca 3 sekundy v dolnej 
časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Pred užitím lieku si pozorne prečítajte príbalovú 
informáciu alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.“, pričom v dôsledku krátkej doby 
zobrazenia a slabej čitateľnosti uvedenej textovej informácie nebolo zabezpečené, 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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
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Škultéty  za 
Vendrinský za   

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 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 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/707: 
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: 10. 8. 2012                                                                                                           Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 228-PLO/O-2364/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 842/49-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  komunikát/dni: reklamný šot na liek Mucosolvan/6. 1. 2012 a 8. 1. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-14/25.661: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 228-
PLO/O-2364/2012 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým,  
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že dňa 6.1.2012 o cca 16:27 hod. a dňa 8.1.2012 o cca 15:09 hod. odvysielal v rámci programovej 
služby TV MARKÍZA reklamný šot na liek Mucosolvan, pri ktorom nezabezpečil, 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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

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 4 000,- €, slovom štyritisíc 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 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/708: 
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: 10. 8. 2012                                                                                                           Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 229-PLO/O-2365/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 1397/103-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Beethoven2/25. 2. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 12-14/26.662: 
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. 229-
PLO/O-2365/2012 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 
porušil 

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

 
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 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., čím došlo k odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a 
zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami 
programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

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 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 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-14/709: 
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: 10. 8. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-14/710: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 7. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 213-PLO/O-2816/2012 zo dňa 3. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 752/39-2012, 753/40-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Harry Potter a väzeň z Azkabanu/ 11. 2. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
  
Uznesenie č. 12-14/27.663: 
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. 213-
PLO/O-2816/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, 

 
že v rámci programu Harry Potter a väzeň z Azkabanu odvysielaného na programovej službe TV 
MARKÍZA dňa 11.02.2012 o cca 15:00 hod. odvysielal o cca 16:23 hod. reklamný blok, ktorého 
priemerná hladina intenzity bola o 7,854345935 dB vyššia ako priemerná hladina intenzity 
päťminútového úseku programu, ktorý po odvysielaní tohto reklamného bloku nasledoval a o cca 
17:22 hod. reklamný blok, ktorého priemerná hladina intenzity bola o 8,838149349 dB vyššia ako 
priemerná hladina intenzity päťminútového úseku programu, ktorý vysielaniu tohto reklamného bloku 
predchádzal, čím došlo o cca 16:23 hod. k odvysielaniu reklamného bloku spôsobom, že zvuková 
intenzita vysielanej reklamy bola vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase tesne 
nasledujúcom po jej odvysielaní a o cca 17:22 hod. k odvysielaniu reklamného bloku spôsobom, že 
zvuková intenzita vysielanej reklamy bola vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase 
predchádzajúcom jej odvysielaniu,  

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 330 €, slovom tritisíc tristotridsať 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. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/711: 
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: 10. 8. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-14/712: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 7. 2012                                                Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 275-PLO/O-3056/2012 zo dňa 29. 5. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6442/453-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/program/deň: Jemné melódie/Súťaž 7:10/8. 11. 2011 
ÚK: TAM ART  PRODUCTIONS, s.r.o.       číslo licencie: R/84 
 
Uznesenie č. 12-14/28.664: 
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. 275-PLO/O-
3056/2011 vysielateľ TAM ART PRODUCTION, s.r.o.,  

 
p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
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že na rozhlasovej programovej službe Jemné Melódie dňa 8. 11. 2011 o cca 07:13:43 hod. odvysielal 
sponzorovaný program Súťaž 7:10, ktorý priamo podporoval predaj alebo nákup tovaru sponzora 
programu „www.tefal.sk“ - žehličky Tefal Aquaspeed Time Saver osobitnými propagačnými 
zmienkami „...novú skvelú žehličku Tefal Aquaspeed Time Saver. Tak, teraz sa už nájde niečo aj na 
žehlenie. Však? Je to krásna žehlička, dokonca má také nové eko nastavenie, šetrí  až 20 percent 
energie...“, 
 
Hlasovanie: 

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

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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/713: 
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:  10. 8. 2012                                             Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 227-PLO/O-2363/2012 zo dňa 24.04.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 842/49-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň:  Dobrodružstvo Poseidonu 1. a 2. časť/8. 1. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 12-14/29.665: 
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. 227-PLO/O-2363/2012 spoločnosť 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

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 
klasifikoval ako nevhodné pre maloletých divákov do 12 rokov, a ktoré obsahovali hodnotiace 
kritérium „zobrazenie fyzickej agresivity a s ňou súvisiace násilné akty končiace sa smrťou, detaily 
následkov násilných činov“ podmieňujúce ich klasifikáciu ako nevhodných a neprístupných pre 
maloletých divákov do 15 rokov, v dôsledku čoho došlo ich klasifikovaním účastníkom konania ako 
nevhodných pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov k nesprávnemu uplatneniu Jednotného 
systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5 000,-  €, slovom päťtisíc 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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/714: 
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: 10. 8. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-14/715: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 7. 2012                                                Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 226-PLO/O-2362/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti 
č.1186/69-2012, 1190/70-2012, 1328/84-2012, 1376/101-2012, 1230/72-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny/2. 3. 2012 a 5. 3. 2012 
ÚK: MAC TV  s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-14/30.666: 
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. a v zmysle § 
21 a § 34 ods. 4 správneho poriadku zamieta žiadosť spoločnosti MAC TV s.r.o. o nariadenie ústneho 
pojednávania v správnom konaní č. 226-PLO/O-2362/2012 a o vykonanie dôkazu – výsluchu svedkov 
Antona Ondrušeka, Ivety Mladošovej, Antona Mladoša, nakoľko Rada dospela k záveru, že ústne 
pojednávanie a na ňom vykonaný výsluch svedkov by v predmetnom správnom konaní neprispeli 
k objasneniu veci a nie sú potrebné na spoľahlivé zistenie skutočného stavu veci. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Uznesenie č. 12-14/30.666-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 226-
PLO/O-2362/2012 MAC TV s.r.o., Bratislava  

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm.  a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 
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že na televíznej programovej služby JOJ dňa 02.03.2012 o cca 20:23 hod. a dňa 05.03.2012 o cca 
14:52 hod. odvysielal program Extrémne rodiny, ktorého časť týkajúca sa Tonka a jeho rodiny, svojím 
obsahom a spôsobom spracovania zasiahla do ľudskej dôstojnosti účinkujúceho Tonka a jeho matky, 
 
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 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 25 000,- €, slovom dvadsaťpäťtisíc 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, KS 6548. 
 
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 
 
Úloha č. 12-14/716: 
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: 10. 8. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-14/717: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 7. 2012                                                Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 255-PLO/O-2724/2012 zo dňa 15. 5. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 1123/65-2012)  
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Slávik/26. 2. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 12-14/31.667: 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 150-PLO/O-1789/2012 zo dňa 20. 3. 2012 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  (sťažnosť  
č. 157/11-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Šport/6. 1. 2012 
ÚK: MAC TV  s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-14/32.668: 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 230-PLO/O-2366/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 685/34-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Hodina angličtiny sa zvrhla/6. 2. 2012 
ÚK: MAC TV  s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-14/33.669: 
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. a v zmysle § 
21 a § 34 ods. 4 správneho poriadku zamieta žiadosť spoločnosti MAC TV s.r.o. o nariadenie ústneho 
pojednávania v správnom konaní č. 230-PLO/O-2366/2012 a o vykonanie dôkazu – výsluch svedka 
Jozef Kačmáry (redaktor), nakoľko Rada dospela k záveru, že ústne pojednávanie a na ňom vykonaný 
výsluch svedka by v predmetnom správnom konaní neprispeli k objasneniu veci a nie sú potrebné na 
spoľahlivé zistenie skutočného stavu veci. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Uznesenie č. 12-14/33.669-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom  
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 230-PLO/O-
2366/2012 spoločnosť MAC TV,  s.r.o, 

 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 06.02.2012 o cca 19:30 hod. v programe Noviny odvysielal príspevok s názvom Hodina 
angličtiny sa zvrhla, v ktorom neposkytol priestor na vyjadrenie dotknutej učiteľke k tvrdeniam, podľa 
ktorých mala opakovane problémy s dodržiavaním disciplíny a za svoje pochybenie dostala výpoveď, 
čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť tohto programu, 
 
Hlasovanie: 

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

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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/718: 
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: 10. 8. 2012                             Z: PLO  
 
Úloha č. 12-14/719: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 7. 2012                    Z: PgO 
                                                                                            
K bodu 34/ 
SK č.: 247-PLO/O-2716/2012 zo dňa 15. 5. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 1111/64-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
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Monitorovaný program/deň: Slušnosť v politike/17. 2. 2012 
ÚK: Rádio Lumen, s.r.o.        číslo licencie: R/75 
 
Uznesenie č. 12-14/34.670: 
Bod sa odročuje. 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 232-PLO/O-2368/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa č. 9/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam - program/deň: Šport/6. 1. 2012 
ÚK: MAC TV  s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-14/35.671: 
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. 
232-PLO/O-2368/2012, MAC TV s.r.o.,  
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu 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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc 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 
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Dinka  za 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/720: 
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: 10. 8. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 252-PLO/O-2721/2012 zo dňa 15. 5. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 947/60-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Na margo/15. 1. 2012 
ÚK: TV AGENCY, s.r.o.        číslo licencie: T/212 
 
Uznesenie č. 12-14/36.672: 
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. 252-PLO/O-
2721/2012 TV AGENCY, s.r.o.  
 

p o r u š i l 

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

tým, 
 
že neposkytol Rade súvislý záznam vysielania programu Na margo vysielaného dňa 15.01.2012 o cca 
11:00 hod. a o cca 13:39 hod. v rámci televíznej programovej služby TV PATRIOT, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-14/721: 
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: 10. 8. 2012                                                                                                                                Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 219-PLO/D-2218/2012 zo dňa 19. 4. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: Obec Liptovská Porúbka 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 258-PLO/D-2712/2012 zo dňa 21. 5. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: B&H Media Group s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 296-PLO/D-3361/2012 zo dňa 19. 6. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: SiNET CTV 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.: 94-PLO/D-667/2012 zo dňa 3. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: DSI DATA s.r.o.                číslo registrácie: TKR/282 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
                                                                                         
K bodu 41/ 
SK č.: 244-PLO/D-2343/2012 zo dňa 26. 4. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: T/125 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 42/ 
SK č.: 238-PLO/D-2499/2012 zo dňa 4. 5. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: TV CENTRUM s.r.o.        číslo licencie: T/178 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 300-PLO/D-3267/2012 zo dňa 15. 6. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Marián Dokupil-DOKO MEDIA      číslo licencie: R/89 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
44/ Rôzne   
1/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby: tv.sme.sk, aplikácia TV SME pre Samsung Smart 
TV 
Vysielateľ: Petit Press, a.s. 
číslo podania: 2852/2012 
Predkladá: PgO  
 
Uznesenie č. 12-14/43.680: 
Rada prijíma oznámenie spoločnosti Petit Press, a.s. zo dňa 28.05.2012 o službe prevádzkovaných na 
internetovej stránke www.tv.sme.sk a aplikácii TV SME pre Samsung Smart TV v zmysle § 63a 
zákona č. 308/2000 Z. z. nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetné služby 
vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých sú poskytované spĺňajú definíciu audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-14/730: 
Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa, spoločnosť Petit Press, a.s. o vybavení jej oznámenia zo 
dňa 28.05.2012. 
T: 20. 7. 2012                                Z: PgO 
 
 
2/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.itvtv.sk 
Vysielateľ: J&M Trade s.r.o., Trebišov  
číslo podania: 2836/2012 
Predkladá: PgO          
 
Uznesenie č. 12-14/43.629: 
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti J&M Trade s.r.o. zo dňa 25.05.2012 o prevádzkovaní 
služby na www.itvtv.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, 



 38 

že predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespadá pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-14/731: 
Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa o uznesení, ktoré prijala Rada. 
T: 20. 7. 2012                                            Z: PgO 

 
 
3/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.tvlux.sk 
Vysielateľ: TV LUX, s.r.o., Bratislava 
číslo podania: 2846/2012 
Predkladá: PgO   
 
Uznesenie č. 12-14/43.630: 
Rada prijíma oznámenie spoločnosti TV LUX, s.r.o. zo dňa 28.05.2012 o službe prevádzkovanej na 
internetovej stránke www.tvlux.sk v časti sekcií „Relácie“ a „TV Archív“ v zmysle § 63a zákona č. 
308/2000 Z. z. nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba vzhľadom na 
svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby 
na požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-14/732: 
Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa, spoločnosť TV LUX, s.r.o. o vybavení jej oznámenia zo 
dňa 31.05.2012. 
T: 20. 7. 2012                                Z: PgO 
  
 
4/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby: www.voyo.sk  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o. 
číslo podania: 2529/2012 
Predkladá: PgO  
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Uznesenie č. 12-14/43.631: 
Rada prijíma oznámenie spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o. zo dňa 07.05.2012 o službe 
prevádzkovanej na internetovej stránke www.voyo.sk v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. 
nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a 
podmienky, za ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie 
v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-14/733: 
Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa, spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o. o vybavení jej 
oznámenia zo dňa 07.05.2012. 
T: 20. 7. 2012                                Z: PgO 
 
 
5/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. júnu 2012  
Predkladá: OE 
Uznesenie č. 12-14/43.631: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie  čerpanie rozpočtu k 30.6. 2012. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
 
6/ Mimoriadna odmena  riaditeľovi Kancelárie Rady 
Predkladá: OE 
 
Uznesenie č. 12-14/43.631: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 a § 20 ods. 1  
zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom 
záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude 
vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac júl 2012.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-14/734: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 9. 8. 2012                      Z: OE 
 
 
7/ Profily členov Rady na web Rady 
Predkladá: PR  
 
 
 
V Bratislave dňa 10. 7. 2012 
 
 
                    
 

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


