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Zápisnica č. 16/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 11. 9. 2012 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: PhDr. Dana Podracká  
 
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. 3439/274-2012 zo dňa 25.06.2012 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje za: Rádio VIVA, a.s.       číslo licencie: R/70 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3432/257-2012     
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41 
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                                                   číslo licencie: T/125 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3440/254-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 20.6.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3560/263-2012      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 28.6.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3527/258-2012      
(na vysielanie programu Smrtiaci element zo dňa 22.6.2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/16,T/219 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3603/266-2012     
(na vysielanie programu Bánovské televízne vysielanie - BTV z dní 14. a 21.6.2012)  
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.    číslo licencie: T/227 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3654/269-2012     
(na vysielanie programu Extrémne prípady zo dňa 3. 7. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3959/283-2012      
(na vysielanie programu Dědictví aneb Kurvahošigutntag zo dňa 22. 07. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3757/273-2012      
(na vysielanie z dní 11.6., 29.6., 11.7.2012)  
Vysielateľ: GAYA s r.o., Martin         číslo licencie: TD/58 
 
11/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 3523/260-2012, 3525/259-2012, 3562/262-2012, 3563/261-2012, 3576/264-2012 
(na vysielanie programu Extrémne rodiny zo dňa 18. 6., 25. a 26. 6. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4209/298-2012      
(na vysielanie upútavky programu Panelák zo dňa 14.8.2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39  
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 30/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 27.6.2012) 
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves          číslo licencie: T/138, TD/60 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 31/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 13. 6. 2012) 
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.     číslo licencie: T/218 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 8/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26.6., 27.6.2012) 
Vysielateľ: SPINOZA s.r.o,         číslo licencie: R/106 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 25/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28. a 29.5.2012) 
Vysielateľ: Decora, s.r.o., Čadca               číslo licencie: T/229 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 10/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 15. 06. 2012) 
Vysielateľ: RADIO ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/110 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 34/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 21.06. a 22.06.2012) 
Vysielateľ: TV MISTRAL, s.r.o.      číslo licencie: TD/90 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 36/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 15. 06. 2012) 
Vysielateľ: HOME Tv, s.r.o.       číslo licencie: T/230 
 
20/ SK č.: 294-PLO/O-3296/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa č. 20/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/deň: TeleNET tv/23.03.2012  
ÚK: QUESTHOUSE, a.s.        číslo licencie: T/200 
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21/ SK č.: 311-PLO/O-3600/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa č. 19/2012 TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/dni: TV ORAVIA/04.04.2012, 11.04.2012  
ÚK: TV ORAVIA s.r.o.         číslo licencie: TD/36 
 
22/ SK č.: 231-PLO/O-2367/2012 zo dňa 24.04.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
644/29-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované programy/dni Fórum TSK, Kaleidoskop TSK/03.02.2012, 04.02.2012 a 05.02.2012 
ÚK: "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o."                                                číslo licencie: T/126 
 
23/ SK č.: 249-PLO/O-2718/2012 zo dňa 15.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
1640/127-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Spomienky na prvý Slovenský štát/14.03.2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
24/ SK č.: 271-PLO/O-3052/2012 zo dňa 29.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
1643/134-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná sekcia/rubrika/programy: Archív/HOTŠOT/Leo v sprche, Zuzana v sprche, Vierka 
sprcha, Hromadná sprcha, Viktorov striptíz pre Nikol, Chlapi v sprche, Klaudia v sprche 
ÚK: MAC TV s.r.o.         AVMS: www.joj.sk 
ÚP: 10.00 hod.  
 
25/ SK č.: 306-PLO/O-3595/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2395/197-2012) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevky/dni: Noviny o 17:00/HAU DU JU DU? – Video žiačky strednej školy, 
KAM ZMIZLI KVALITNÍ ANGLIČTINÁRI? – Školy ich nemajú ako zaplatiť/03.04.2012, 04.04.2012  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
26/ SK č.: 273-PLO/O-3054/2012 zo dňa 29.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
1649/129-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/príspevok/deň: Televízne noviny/Škôlky márne čakajú na peniaze/20.02.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
27/ SK č.: 248-PLO/O-2717/2012 zo dňa 15.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
1360/91-2012) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Reflex/Modré z neba/07.03.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
28/ SK č.: 267-PLO/O-3048/2012 zo dňa 29.05.2012 
Doplnenie:  
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 1280/76-2012, 
1371/94-2012, 1398/104-2012)  



 4 

Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 1361/92-2012, 
1371/96-2012) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 1371/97-2012, 
1388/102-2012) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1373/100-2012) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1757/144-2012) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/dni: Farma/Oresi/05.03.2012, 08.03.2012, 09.03.2012, 
10.03.2012, 22.03.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
29/ SK č.: 268-PLO/O-3049/2012 zo dňa 29.05.2012 
Doplnenie: 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1373/100-2012) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 1371/97-2012, 
1388/102-2012) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1757/144-2012) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.  1357/88-2012) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.  1358/89-2012) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/monitorovaný program/dni:  
- TV MARKÍZA /Farma/10.03.2012 12.03.2012, 22.03.2012 
- DOMA/Druhý dych/09.02.2012, 13.02.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    čísla licencií: T/41, TD/7 
 
30/ SK č.: 247-PLO/O-2716/2012 zo dňa 15.05.2012 
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/17.02.2012 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                   číslo licencie: R/75 
 
NEVEREJNÉ 
 
31/ SK č.: 239-PLO/D-2534/2012 zo dňa 07.05.2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a vo veci oznámenia o zmene 
licencie č. T/132  
ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.        číslo licencie: T/132 
 
32/ SK č.: 241-PLO/D-4280/2012 zo dňa 22.08.2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/94  
ÚK: Humenská televízia s.r.o.         číslo licencie: T/94    
 
33/ SK č.: 55-PLO/D-414/2012 zo dňa 27.01.2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/156  
ÚK: Dušan - Sika – STELAR          číslo registrácie: TKR/156 
 
34/ SK č.: 332-PLO/D-4216/2012 zo dňa 15.08.2012 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/103  
ÚK: Stavebné bytové družstvo II. Košice        číslo registrácie: TKR/103 
 
35/ Rôzne 
 
Ústne pojednávanie: 
10:00 hod. - MAC TV s.r.o. - SK č.: 271-PLO/O-3052/2012 
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************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 817 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 12-16/1.755: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 3439/274-2012 zo dňa 25.06.2012 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje za: Rádio VIVA, a.s.       číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 12-16/2.756: 
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 Rádio VIVA, a.s., 
Mojš vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty správneho deliktu podľa § 68 ods. 7 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvenciu 87,9 MHz Dolný Kubín nevyužíva na účely, na 
ktoré mu bola pridelená.  

 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 12-16/818: 
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: 25.09.2012                    Z: PLO 
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Úloha č. 12-16/819: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 21.09.2012                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3432/257-2012     
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41 
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                                                   číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 12-16/3.757: 
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. 3432/257-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie č. 12-16/3.758: 
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. 3432/257-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/820: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2012                           Z: PgO 
  
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3440/254-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 20.6.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-16/4.759: 
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. 3440/254-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
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spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/821: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.9.2012                              Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3560/263-2012      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 28.6.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-16/5.760: 
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. 3560/263-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/822: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.9.2012                               Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3527/258-2012      
(na vysielanie programu Smrtiaci element zo dňa 22.6.2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: TD/16,T/219 
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Uznesenie č. 12-16/6.761: 
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. 3527/258-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o., Bratislava 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/823: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2012                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3603/266-2012     
(na vysielanie programu Bánovské televízne vysielanie - BTV z dní 14. a 21.6.2012)  
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.    číslo licencie: T/227 
 
Uznesenie č. 12-16/7.762: 
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. 3603/266-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Bánovské televízne vysielanie - BTV vysielateľa 
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/824: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2012                                   Z: PgO 
 



 9 

K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3654/269-2012     
(na vysielanie programu Extrémne prípady zo dňa 3. 7. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-16/8.763: 
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. 3654/269-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby 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 za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/825: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2012                               Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3959/283-2012      
(na vysielanie programu Dědictví aneb Kurvahošigutntag zo dňa 22. 07. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 12-16/9.764: 
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. 3959/283-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-16/826: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2012                                Z: PgO 
  
Uznesenie č. 12-16/9.765: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe TV Markíza dňa 22.07.2012 odvysielal o cca 13:14 hod. a o cca 15:37 
hod. pred a po programe Dědictví aneb Kurvahošigutntag  komunikáty, ktoré mohli naplniť definíciu 
vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a teda reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. bez rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej 
služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/827: 
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: 25.09.2012                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3757/273-2012      
(na vysielanie z dní 11.6., 29.6., 11.7.2012)  
Vysielateľ: GAYA s r.o., Martin         číslo licencie: TD/58 
 
Uznesenie č. 12-16/10.766: 
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. 3757/273-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby MARTIN.TV vysielateľa GAYA, s.r.o., Martin 
a uznala v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/828: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 21.09.2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-16/10.767: 
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 

I. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe MARTIN.TV dňa 11.06.2012 v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod. mohlo dôjsť k 
odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút, 

II.  § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe MARTIN.TV dňa 29.06.2012 odvysielal o cca 18:53 reklamný spot firmy Altgas, 
s.r.o., v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby v reklame neúčinkovali 
hlásatelia, moderátori a redaktori spravodajských a politickopublicistických programov, a 
to ani v obraze, ani vo zvuku. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/829: 
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: 25.09.2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-16/830: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 21.09.2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-16/10.768: 
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 
11.06.2012 v čase od cca 11:00 hod. do cca 11:37 hod., v čase od cca 11:48 hod. do cca 11:59 hod. 
a 11.07.2012 v čase od cca 20:23 hod. do cca 21:00 hod. mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo 
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označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) a vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania z dní 11.06.2012 v čase od 11:00 hod. do 12:00 
hod. a 11.07.2012 v čase od 20:00 hod. do 21:00 hod. na vyžiadanie Rady. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/831: 
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: 25.09.2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-16/832: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 21.09.2012                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 3523/260-2012, 3525/259-2012, 3562/262-2012, 3563/261-2012, 3576/264-2012 
(na vysielanie programu Extrémne rodiny zo dňa 18. 6., 25. a 26. 6. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-16/11.769: 
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. 3523/260-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti týkajúcej sa upútavok odvysielaných v dňoch 18.6. o cca 20:09 hod. a 25.6.2012 o cca 20:10 
hod. na program Extrémne rodiny podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-16/833: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T:  21.09.2012                             Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-16/11.770: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci možného 
porušenia 

I.  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 25.06.2012 o cca 21:31 
hod. a v repríze dňa 26.6.2012 o cca 13:18 hod. odvysielal v rámci programovej služby 
JOJ program Extrémne rodiny, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, 
čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 

II.  § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 25.06.2012 o cca 
21:31 hod. a v repríze dňa 26.6.2012 o cca 13:18 hod. odvysielal v rámci programovej 
služby JOJ program Extrémne rodiny, ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania 
mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich –Tonka, jeho otca Antona, jeho 
matky Ivety, Martinky, jej matky Hany, jej kamarátky Dany a jej strýka Jana.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/834: 
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: 25.09.2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-16/835: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 21.9.2012                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4209/298-2012      
(na vysielanie upútavky programu Panelák zo dňa 14.8.2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39              
 
Uznesenie č. 12-16/12.771: 
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. 4209/298-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/836: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2012                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 30/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 27.6.2012) 
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves          číslo licencie: T/138, TD/60 
 
Uznesenie č. 12-16/13.772: 
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. 30/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 27.06.2012 vysielateľa BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. s licenciou č. T/138, TD/60 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/837: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 21.09.2012                           Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 31/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 13. 6. 2012) 
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.     číslo licencie: T/218 
 
Uznesenie č. 12-16/14.773: 
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 
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telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 31/12/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 13.06.2012 vysielateľa MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava, s licenciou č. T/218 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/838: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 21.09.2012                                   Z: PgO  
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 8/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26.6., 27.6.2012) 
Vysielateľ: SPINOZA s.r.o,         číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 12-16/15.774: 
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 § 51 ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že v stanovenom termíne nevykonal nápravu určenú Radou 
v rozhodnutí č. R/106/RZŽ/01/2012 zo dňa 06.03.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 
27.03.2012, spočívajúcu vo vysielaní podielov programových typov v bežnom mesiaci určených podľa 
programovej skladby predloženej Rade dňa 17.10.2008 a zaevidovanej pod číslom 4080/2008 
a uvedených v rozhodnutí Rady č. R/106/2008 zo dňa 18.11.2008 v znení rozhodnutia č. 
R/62/106/RZL/83/2009 zo dňa 02.06.2009.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-16/839: 
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: 25.09.2012                    Z: PLO  
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 25/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28. a 29.5.2012) 
Vysielateľ: Decora, s.r.o., Čadca               číslo licencie: T/229 
 
Uznesenie č. 12-16/16.775: 
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. 25/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 28.05.2012 a 29.05.2012 vysielateľa Decora, s.r.o., Čadca s licenciou č. T/229 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/840: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 21.09.2012                                   Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 10/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 15. 06. 2012) 
Vysielateľ: RADIO ROCK, s.r.o.      číslo licencie: R/110 
 
Uznesenie č. 12-16/17.776: 
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. 10/2012/Ro o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 15.06.2012 vysielateľa RADIO ROCK, s.r.o. s licenciou č. R/110 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/841: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 21.09.2012                                   Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 34/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 21.06. a 22.06.2012) 
Vysielateľ: TV MISTRAL, s.r.o.      číslo licencie: TD/90 
 
Uznesenie č. 12-16/18.777: 
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. 34/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 21.06.2012 a 22.06.2012 vysielateľa TV MISTRAL, s.r.o. s licenciou č. TD/90 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/842: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 21.09.2012                           Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 36/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 15. 06. 2012) 
Vysielateľ: HOME Tv, s.r.o.       číslo licencie: T/230 
 
Uznesenie č. 12-16/19.778: 
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 HOME 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 HOME TV zo dňa 15.6.2012 
v čase od 12:00 do 16:00 hod.  
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/843: 
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: 25.9.2012                    Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 294-PLO/O-3296/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa č. 20/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/deň: TeleNET tv/23.03.2012  
ÚK: QUESTHOUSE, a.s.        číslo licencie: T/200 
 
Uznesenie č. 12-16/20.779: 
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. 294-
PLO/O-3296/2012 spoločnosť QUESTHOUSE, a.s., Piešťany 

 

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

                                                                        tým, 
 

že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby TeleNet TV zo 
dňa 23.03.2012 v čase od 00:00 do 24:00 hod. a  

 

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

                                                                        tým, 
 
že dňa 23.03.2012 nezabezpečil pri vysielaní televíznej programovej služby TeleNET tv trvalé 
označenie nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) počas hokejového zápasu zo dňa 
30.09.2011 na viacerých miestach a počas hokejového zápasu zo dňa 26.02.2012 vôbec, 
  
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
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Vendrinský neprítomný   
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 

 

za čo mu ukladá 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/844: 
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: 11.10.2012                     Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 311-PLO/O-3600/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa č. 19/2012 TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/dni: TV ORAVIA/04.04.2012, 11.04.2012 
ÚK: TV ORAVIA s.r.o. číslo licencie: TD/36 
 
Uznesenie č. 12-16/21.780: 
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. 311-PLO/O-3600/2012 vedené 
voči spoločnosti TV ORAVIA s.r.o., v časti týkajúcej sa možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z.z., zabezpečenie trvalého označenia programovej služby nezameniteľným 
obrazovým symbolom (logom),  podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/845: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T:21.10.2012                                                                                                                                 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-16/21.781: 
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. 311-PLO/O-
3600/2012  TV ORAVIA 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 na vyžiadanie súvislé záznamy vysielania z dní  04.04.2012 a 11.04.2012, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá  
 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/846: 
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: 11.10.2012                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 231-PLO/O-2367/2012 zo dňa 24.04.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
644/29-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované programy/dni Fórum TSK, Kaleidoskop TSK/03.02.2012, 04.02.2012 a 05.02.2012 
ÚK: "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o."                                                číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 12-16/22.782: 
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. 231-PLO/O-
2367/2012 "SLOVAKIA okolo sveta 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 Televízia Trenčín odvysielal dňa 3.2.2012 o cca 00:44 hod., 03:10 hod., 
05:37 hod., 08:03 hod., 10:29 hod, 12:55 hod, 15:22 hod., 17:48 hod., 20:15 hod., 22:42 hod., dňa 
4.2.2012 o cca 01:08 hod., 03:35 hod., 06:02 hod., 08:28 hod., 10:55 hod., 13:22 hod., 15:48 hod., 
18:15 hod., 20:45 hod., 23:08 hod., dňa 5.2.2012 o cca 01:35 hod., 04:02 hod., 06:28 hod., 08:55 hod., 
11:22 hod., 13:49 hod., 16:15 hod., 18:42 hod., 21:09 hod., 23:35 hod. program Fórum TSK, a dňa 
3.2.2012 o cca 01:53 hod., 04:20 hod., 06:46 hod., 09:12 hod., 11:38 hod., 14:05 hod., 16:31 hod., 
18:58 hod., 21:24 hod., 23:51 hod., dňa 4.2.2012 o cca 02:18 hod., 04:44 hod., 07:11 hod., 09:38 hod., 
12:04 hod., 14:31 hod., 16:58 hod., 19:24 hod., 21:51 hod., dňa 5.2.2012 o cca 00:18 hod., 02:44 hod., 
05:11 hod., 07:38 hod., 10:04 hod., 12:31 hod., 14:58 hod., 17:24 hod., 19:51 hod., 22:18 hod. 
program Kaleidoskop TSK, ktoré obsahovali rozhovor s Robertom Ficom, a v ktorých boli 
odvysielané jednostranné názory a vyjadrenia, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie  
zákona.  
 

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

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/847: 
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:  11.10.2012                             Z: PLO 
 
Úloha č. 12-16/848: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-16/22.783: 
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. 231-PLO/O-
2367/2012 v časti možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. vedené proti vysielateľovi 
"SLOVAKIA okolo sveta s.r.o." podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov, 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-16/849: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  25.09.2012                                             Z: PLO 
 
Úloha č. 12-16/850: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2012                    Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 249-PLO/O-2718/2012 zo dňa 15.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
1640/127-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Spomienky na prvý Slovenský štát/14.03.2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-16/23.784: 
Bod sa odročuje.  
 
Úloha č. 12-16/851: 
Kancelária Rady predloží bod na ďalšie rokovanie Rady. 
T: 25.09.2012                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 271-PLO/O-3052/2012 zo dňa 29.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
1643/134-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná sekcia/rubrika/programy: Archív/HOTŠOT/Leo v sprche, Zuzana v sprche, Vierka 
sprcha, Hromadná sprcha, Viktorov striptíz pre Nikol, Chlapi v sprche, Klaudia v sprche 
ÚK: MAC TV s.r.o.         AVMS: www.joj.sk 
ÚP: 10.00 hod.  
 
Uznesenie č. 12-16/24.785: 
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. 271-
PLO/O-3052/2012 MAC TV 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 stránke www.joj.sk v sekcii Archív poskytoval  
 

I.                    dňa 17.04.2012 programy Leo v sprche, Zuzana v sprche, Vierka sprcha, Hromadná 
sprcha a dňa 04.05.2012 programy Chlapi v sprche, Klaudia v sprche, bez označenia 
príslušným grafickým symbolom Jednotného systému označovania v katalógu programov, 
hoci  tieto programy obsahovali scény napĺňajúce hodnotiace kritérium „zobrazenie 
nahoty, ktoré nie je bežné v rodinnom prostredí a na verejnosti a ktoré by mohlo 
vyprovokovať záujem o sexuálne vzťahy a predčasné prebudenie sexuálnych pudov 
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maloletých detí“, ktoré vzhľadom na vysokú frekvenciu výskytu a spôsobu spracovania 
tohto kritéria podmieňuje klasifikáciu a označenie daných programov v katalógu 
programov ako nevhodných pre maloletých divákov do 15 rokov,  

II.                 dňa 17.04.2012 program Viktorov striptíz pre Nikol bez označenia príslušným grafickým 
symbolom Jednotného systému označovania v katalógu programov, hoci tento 
obsahoval scény napĺňajúce hodnotiace kritérium „sexuálne správanie, ktoré je 
prezentované ako forma zábavy“, podmieňujúce klasifikáciu a označenie programu 
v katalógu programov ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 
rokov,   

 
čím nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania.  

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 14 
písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100,- €, slovom sto eur.  
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ...12, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/852: 
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: 11.10.2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-16/853: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2012                    Z: PgO 
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K bodu 25/ 
SK č.: 306-PLO/O-3595/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2395/197-2012) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevky/dni: Noviny o 17:00/HAU DU JU DU? – Video žiačky strednej školy, 
KAM ZMIZLI KVALITNÍ ANGLIČTINÁRI? – Školy ich nemajú ako zaplatiť/03.04.2012, 04.04.2012  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-16/25.786: 
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. 306-
PLO/O-3595/2012 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, 

 
že na programovej službe JOJ odvysielal  

- dňa 03.04.2012 o cca 17:17 hod. v rámci programu Noviny o 17:00 príspevok s názvom HAU 
DU JU DU? – Video žiačky strednej školy, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím 
obsahom zasiahol do práva na zachovanie osobnej cti učiteľky, ktorá bola zobrazená v procese 
výučby  

a  
- dňa 04.04.2012 o cca 17:08 hod. v rámci programu Noviny o 17:00 príspevok s názvom KAM 

ZMIZLI KVALITNÍ ANGLIČTINÁRI? – Školy ich nemajú ako zaplatiť, ktorý spôsobom svojho 
spracovania a svojím obsahom zasiahol do práva na zachovanie osobnej cti učiteľky 
zobrazenej ako prvej v poradí v procese výučby a učiteľky zobrazenej ako druhej v poradí 
v procese výučby,  

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) 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.“ 
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V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **12, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/854: 
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: 11.10.2012                           Z: PLO 
 
Úloha č. 12-16/855: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2012                                       Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 273-PLO/O-3054/2012 zo dňa 29.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
1649/129-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/príspevok/deň: Televízne noviny/Škôlky márne čakajú na peniaze/20.02.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-16/26.787: 
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. 273-PLO/O-3054/2012 vedené 
voči spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. 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  zdržal sa   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
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Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/856: 
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: 25.09.2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-16/857: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2012                    Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 248-PLO/O-2717/2012 zo dňa 15.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
1360/91-2012) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Reflex/Modré z neba/07.03.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-16/27.788: 
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. 248-
PLO/O-2717/2012 vysielateľ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, 

 
že na programovej službe TV MARKÍZA v programe Reflex zo dňa 07.03.2012 o cca 17:25 hod. 
odvysielal informácie o programe Modré z neba, cit.:  
 
Pavel Bruchala: „Vilo Rozboril dva mesiace na obrazovkách Markízy chýbal. Ak si však myslíte, že 
dovolenkoval, ste na omyle. Poctivo plnil sny, ktoré vás dnes večer opäť dojmú.“ 
Strih do skromného príbytku s plesnivými stenami a vodou vyzrážanou na oknách,  V dolnej časti 
obrazovky titulok:  
zábery z relácie Modré z neba        reflex 
Vilo Rozboril  (ďalej len V.R.) sa rozpráva s domácou, ktorá si prikrýva dlaňami tvár: „Vy nemáte 
v dome kúrenie?“ 
Odpovedá plačúca žena: „Nie. Lebo toľko peniažkov zas nezarobíme. Takže...“ 
V.R.: „Ko ľko tu máš stupňov, prosím ťa.“ 
Domáca: „Pä ť, podľa toho, jak mrzne vonku.“ V obraze švenk na zariadenie v izbe.  
Strih na dievčatko ležiace pod perinou v posteli.  
V.R. sa pýta: „Ty si už teraz vlastne v pyžame oblečená?“ 
Dievčatko odokryje perinu a ukazuje svoje oblečenie, hovorí: „Pančuchy, gate, tielko, nátelník 
a sveter.“ 
Strih na detail tváre Marty Sťahelovej, ktorá na ulici hovorí: „Naším problémom bolo práve že, že 
som nemohla vyplatiť plyn. No a od augusta, keď ma vypli, tak vlastne sme boli v tých najväčších 
mrazoch pri elektrickej trúbe a elektrických ... (nerozumieť).“  
Počas rozprávania strih na čierno-biely obraz:  nalievanie vody do rýchlovarnej kanvice, dievčatko si 
natláča pastu na zubnú kefku, nalieva si vodu z kanvice do misy, polieva si zubnú kefku a čistí si zuby. 
Rozprávanie pokračuje mimo obraz: „Snažila som sa to vyhriať tak asi na tých 15 stupňov, keď sme 
išli spať. Vodu na kúpanie, umyť zuby a to, to som si v kanvici zohrievala na kávu.“ 
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Strih na Nikolku Sťahelovú, ktorá hovorí na kameru: „Ja som napísala do Modrého z neba.“ 
Strih opäť na čierno-biele zábery bytu bez kúrenia. 
V.R. sa pýta v posteli ležiacej Nikolky: „ Čo je vaším najväčším snom?“ 
Nikolka odpovedá: „Ma ť plyn a teplo.“ 
 
17:58 Strih na ďalší príbeh z programu Modré z neba.  
V obraze farebné fotky: mladý muž, ktorý drží na rukách malé dieťa a k nim sa túli starší chlapec, 
mladý manželský pár, rodinka s dvoma deťmi, muž so starším synom. 
Mimo obraz hovorený text: „Jana sa stala vdovou veľmi mladá. Ostala sama s dvoma deťmi.“ 
Strih na Janu, ktorá hovorí, najprv mimo obraz: „Manžel mi odpadol. Odpadol prvýkrát, potom začali 
neskutočné bolesti hlavy.“ 
Jana ďalej hovorí do kamery: „Išla som za doktorkou. Bol tam, hej. Dajte si Ibalgin, žiadna 
magnetická rezonancia, nič.“ 
Pod hovorené slovo v obraze ďalšia fotka: muž so starším synom. 
Jana ďalej hovorí do kamery: „Na to odpadol druhýkrát a už sa nám neprebral.“ 
V obraze ďalšia fotka. Muž drží v rukách malú dcérku, mimo obraz V.R. hovorí: „Kmejka má koľko?“ 
Jana odpovedá: „Pätnásť mesiacov.“ 
V.R. sedí za stolom, pri ňom stoja žena s dievčatkom. V.R. hovorí: „Ona mala 7 mesiacov keď... Keď 
ti zomrel muž?“ Jana odpovedá s dcérkou na kolenách: „Áno... Ani ho nepozná.“  
V obraze ďalšie fotky. Jana s manželom a malou dcérkou, Janin manžel, mimo obraz V.R. hovorí: 
„Ko ľko mal muž rokov?“ Jana odpovedá mimo obraz: „32.“ 
Strih na V.R., ktorý sa rozpráva so starším chlapcom: „Čo si najradšej s tatom robil?“ 
Chlapec odpovedá: „Hral... hral futbal.“ Strih na detail jeho tváre, utiera si slzy. 
V obraze Jana,  hovorí do kamery: „Verím tomu, ako ja – obyčajný človek, že keby sa urobila tá 
magnetická rezonancia, našiel by sa tam ten nádor, mal tri centimetre, takže ten nádor by sa vybral. 
Bol nezhubný a mohol žiť ďalej s nami tu.“ 
Strih na Annu Flašíkovú – darkyňu, hovorí: „No, dosť ťažko to zvláda. Preto som... teda z tohto aj 
dôvodu som jej toto vysnívala, tento sen, aby išla do teho Izraela. Aby sa trošku dokázala s tým 
vyrovnať, aby trošku zabudla. Aby bola aspoň raz teda blízko neho.“ 
V obraze Jana kladie zapálenú sviečku v kostole a hovorí: „Túto sviečku, ocinko, som zapálila pre 
teba. Je to pre teba.“ 
 
17:49 Strih na ďalší príbeh z programu Modré z neba.  
V obraze žena s malým dievčatkom, obzerajú si hračku. Mimo obraz  mužský hlas hovorí: „Mirku 
z Modrého z neba už poznáte. Vtedy bola drogovo závislá a vysnívala sen svojím rodičom. Teraz 
niekto sníval sen pre ňu.“ 
Strih na čierno-biely obraz – zábery na Mirku. Mimo obraz  V.R. hovorí: Ty si brala drogy.“ Mirka 
odpovedá najprv mimo obraz, potom strih na rozhovor s V.R.: „Pervitín. Abstinujem teraz 
momentálne rok, štyri mesiace, čo sa mi darí.“  
V.R.: „Ty si odvtedy úplne čistá. Si hrdá na seba?“ 
Mirka: „Hej. Mám sa dobre, som šťastná, mám proste rodinu.“  
V obraze strih do štúdia Modrého z neba. Zuzana Závadská – darkyňa, hovorí: „Chcela som vysnívať 
dvojitú svadbu svojim dcéram, s tým, aby mali najkrajší deň v živote.“ 
Strih na čierno-biely obraz – zábery z dvojitej svadby, postupne prejdú do farebnej verzie.. Mimo 
obraz mužský hlas hovorí: „Cesta k vytúženému oltáru však nebude úplne bez problémov a poriadne 
sa zamotá. Nakoniec to však  bude veľká romantika, ktorú si večer v Modrom z neba určite pozrite.“, 
 
ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) 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.“ 
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 za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/858: 
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: 11.10.2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-16/859: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.9.2012                                                Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 267-PLO/O-3048/2012 zo dňa 29.05.2012 
Doplnenie:  
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 1280/76-2012, 
1371/94-2012, 1398/104-2012)  
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 1361/92-2012, 
1371/96-2012) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 1371/97-2012, 
1388/102-2012) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1373/100-2012) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1757/144-2012) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/dni: Farma/Oresi/05.03.2012, 08.03.2012, 09.03.2012, 
10.03.2012, 22.03.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 12-16/28.789: 
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. 267-
PLO/O-3048/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe TV Markíza pred, počas a po programe Farma zo dňa 05.03.2012 
o cca 20:22 hod. a o cca 21:24 hod., zo dňa 08.03.2012 o cca 20:22 hod. a o cca 21:22 hod., zo dňa 
09.03.2012 o cca 20:21 hod. a o cca 21:37 hod., zo dňa 10.03.2012 o cca 20:16 hod., o cca 20:54 hod., 
o cca 21:07 hod. a o cca 21:51 hod. a zo dňa 22.03.2012 o cca 20:22 hod. a o cca 21:31 hod. 
odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu kuchyne Oresi, ktorý naplnil 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.  povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že na programovej službe TV Markíza v dňoch 08.03.2012 od 20:00 hod. – 21:00 hod., 09.03.2012 od 
20:00 hod. – 21:00 hod., 10. 3. 2012 od 20:00 hod. – 21:00 hod. a 21:00 hod. – 22:00 hod., 22.03.2012 
od 20:00 hod. – 21:00 hod., odvysielal reklamné šoty v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút., 
  
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 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 
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Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-16/860: 
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: 11.10.2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-16/861: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2012                     Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 268-PLO/O-3049/2012 zo dňa 29.05.2012 
Doplnenie: 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1373/100-2012) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 1371/97-2012, 
1388/102-2012) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1757/144-2012) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.  1357/88-2012) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č.  1358/89-2012) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/monitorovaný program/dni:  
- TV MARKÍZA /Farma/10.03.2012 12.03.2012, 22.03.2012 
- DOMA/Druhý dych/09.02.2012, 13.02.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    čísla licencií: T/41, TD/73 
 
Uznesenie č. 12-16/29.790: 
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. 
268-PLO/O-3049/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

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

 
tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 10.03.2012 o cca 20:15 hod., 
22.03.2012, o cca 20:22 hod. a dňa 12.03.2012 o cca 14:11 hod. program Farma a na programovej 
službe DOMA odvysielal dňa 09.02.2012 o cca 21:16 hod. a 13.02.2012 o cca 21:04 hod. program 
Druhý dych obsahujúce umiestňovanie produktov podľa ustanovenia § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z., pričom nezabezpečil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o umiestnení produktov na 
začiatku a na konci, ako aj pri pokračovaní programov po prerušení mediálnou komerčnou 
komunikáciou,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-16/862: 
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: 11.10.2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-16/863: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2012                    Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 247-PLO/O-2716/2012 zo dňa 15.05.2012 
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/17.02.2012 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                   číslo licencie: R/75 
 
Uznesenie č. 12-16/30.791: 
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. 247-
PLO/O-2716/2012 Rádio LUMEN, spol. s r.o.   
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p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že dňa 17.02.2012 o cca 13:30 hod. odvysielal v rámci rozhlasovej programovej služby Rádio Lumen 
program Slušnosť v politike, ktorý naplnil definíciu politickej publicistiky v zmysle § 3 písm. l) zákona 
č. 308/2000 Z.z., a v ktorom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, 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  zdržal sa 
Abrahám  za 
Alakša  zdržal sa 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za  
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-16/864: 
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: 11.10.2012                Z:  PLO 
 
Úloha č. 12-16/865: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 21.09.2012                               Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 239-PLO/D-2534/2012 zo dňa 07.05.2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a vo veci oznámenia o zmene 
licencie č. T/132  
ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.        číslo licencie: T/132 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 241-PLO/D-4280/2012 zo dňa 22.08.2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/94  
ÚK: Humenská televízia s.r.o.         číslo licencie: T/94 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 55-PLO/D-414/2012 zo dňa 27.01.2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/156  
ÚK: Dušan - Sika – STELAR          číslo registrácie: TKR/156 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
                                                                                    
K bodu 34/ 
SK č.: 332-PLO/D-4216/2012 zo dňa 15.08.2012 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/103  
ÚK: Stavebné bytové družstvo II. Košice        číslo registrácie: TKR/103 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
35/ Rôzne   
 
1/ Informácia k využívaniu rozpočtových prostriedkov Rady  
Predkladá: RK, OE  
 
Uznesenie č. 12-16/35.796: 
Rada berie na vedomie stanovisko Kancelárie Rady. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté 
 
 
2/ Oficiálny program štvrtého zasadnutia CERF, 20. a 21. 9. 2012, Bratislava 
Predkladá: PR        
 
 
3/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.horsetv.sk, poskytovateľ Axel trade, s.r.o. 
Predkladá: PgO 
 
Uznesenie č. 12-16/35.797: 
Rada prijíma oznámenie spoločnosti Axel trade, s.r.o. zo dňa 27.07.2012 o službe prevádzkovanej na 
internetovej stránke www.horsetv.sk v časti sekcií „Aktuality“ a „Archív“ v zmysle § 63a zákona č. 
308/2000 Z.z. nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba vzhľadom na 
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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 za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
 
Úloha č. 12-16/870:  
Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa, spoločnosť Axel trade, s.r.o. o vybavení jej oznámenia. 
T: 21.09.2012                   Z: PgO 
 
 
4/ Oznámenie – RTVS, Mýtna  1 ,  817 55 Bratislava 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 12-16/35.798: 
Rada berie na vedomie oznámenie RTVS, Mýtna  1, 817 55 Bratislava zo dňa 07.09.2012 týkajúce sa 
rozvysielania frekvencií 89,2 MHz Bardejov, 94,4 MHz Svidník,  97,6 MHz Raslavice,  99,9 MHz 
Girltovce, 97,2 MHz Medzilaborce,  94,2 MHz Poprad-Kráľova Hoľa. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
 
5/ Vybavenie podnetu na preskúmanie zákonnosti Rady č. R/117/2012 Generálnou prokuratúrou 
Slovenskej republiky  
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 12-16/35.799: 
Rada berie na vedomie vybavenie podnetu spoločnosti VIVA PRODUCTION HOUSE, s.r.o. proti 
rozhodnutiu Rady č. R/117/2012 Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, ktorá tento podnet 
ako neopodstatnený odložila. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
 
 
V Bratislave dňa 11. 9. 2012 

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


