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Zápisnica č. 17/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25. 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: Pavol Dinka 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 246-PLO/O-2715/2012 zo dňa 15.05.2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1447-122/2012 zo dňa 14.03.2012) 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: QUESTHOUSE, a.s.          
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 3811/278-2012 zo dňa 16.07.2012 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Turist Servis, s.r.o.      číslo licencie: R/96 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3697/272-2012       
(na vysielanie programu Disaster Movie zo dňa 8.7.2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: T/41 
    
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3628/267-2012       
(na vysielanie upútavky na program Nesmrteľní - Náramok zo dňa 1.7.2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3860/280-2012     
(na vysielanie programu Bravados zo dňa 15. 7. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219  
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3852/279-2012      
(na vysielanie programu Pláž 33 zo dňa 17. 7. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3679/271-2012      
(na vysielanie služby www.binvideozona.sk)         
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3812/277-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15.7.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
 
 
 



 2 

10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3937/281-2012      
(na vysielanie z dňa 19.7.2012)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3961/282-2012       
(na vysielanie programu: Rabín, kňaz a krásna blondína -hlasitosť zo dňa 20.7.2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3787/275-2012      
(na vysielanie programu Slunce, seno, erotika zo dňa 13. 7. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4048/288, 4114//290-2012 
(na vysielanie prenosov z OH Londýn zo dňa 2. 8. 2012)  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona                    
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4284/310-2012       
(na vysielanie programu Pláž 33)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 11/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 27.6.2012) 
Vysielateľ: DRV s.r.o., Košice                       číslo licencie: R/109 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č.32/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 29.5., 1.6.2012) 
Vysielateľ: Elektrocentrum TV, spol. s r.o.                       číslo licencie: T/156 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č.38/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 29.5., 1.6.2012) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.                                        číslo licencie: T/108 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 39/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 8. 7. 2012) 
Vysielateľ: KTR, s.r.o. Imeľ                   číslo licencie: T/154 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 40/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 24. 6. 2012) 
Vysielateľ: 3C s.r.o. Podbrezová                             číslo licencie: T/144 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 41/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 25. 6. 2012) 
Vysielateľ: PROGRES-TS s.r.o. Rovinka                                          číslo licencie: T/184 
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21/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 13/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28. 6. a 29. 6. 2012) 
Vysielateľ: Rádio Šport, s.r.o.                        číslo licencie: R/97 
 
22/ SK č.: 282-PLO/O-3284/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 
2077/179-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň: MARTIN.TV / 29.03.2012, 05.04.2012 a 06.04.2012 
ÚK: GAYA, s.r.o.        číslo licencie: TD/58  
 
23/ SK č.: 310-PLO/O-3599/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa č. 13/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/dni: INFOKANAL TKR Čadca/10.04.2012 , 13.04.2012 
ÚK: BYTY Čadca, s.r.o.        číslo licencie: T/161 
 
24/ 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  
 
25/ SK č.: 274-PLO/O-3055/2012 zo dňa 29.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
1370/93-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Obete komunizmu na pokraji 
záujmu/10.03.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41  
 
26/ SK č.: 272-PLO/O-3053/2012 zo dňa 29.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 
1296/83-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: KRIMI/ Našli ho s podrezaným hrdlom. Údajne trpel 
schizofréniou/07.03.2012 
Predkladá: PLO         Uvádza: Škultéty  
 
27/ SK č.: 292-PLO/O-3294/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
2472/204-2012, 2649/211-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/deň: Farma/28.04.2012, 30.04.2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod.  
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28/ SK č.: 291-PLO/O-3293/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2289/188-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/deň: Farma/20.04.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod.  
 
29/ SK č.: 289-PLO/O-3291/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
1815/166-2012, 1816/168-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/deň: Farma/13.03.2012, 14.03.2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod.  
 
30/ SK č.: 308-PLO/O-3597/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2646/212-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/deň: Farma/04.05.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod.  
 
31/ SK č.: 309-PLO/O-3598/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2650/213-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/deň: Farma/08.05.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod.  
 
32/ SK č.: 290-PLO/O-3292/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
1811/162-2012, 1837/164-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/deň: Farma/23.03.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod.  
 
33/ SK č.: 323-PLO/O-3834/2012 zo dňa 10.07.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
3151/239-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/deň: Farma/07.06.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
34/ SK č.: 281-PLO/O-3283/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 
1753/143-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Profesionáli/22.03.2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
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35/ SK č.: 284-PLO/O-3286/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosti č. 
1733/152-2012, 1756/148-2012, 1643/132-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/15.03.2012 o cca 21:31 hod. a 16.03.2012 o cca 15:02 
hod. 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
36/ SK č.: 286-PLO/O-3288/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosti č. 
1733/154-2012, 1756/148-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/19.03.2012 o cca 21:30 hod. a 20.03.2012 o cca 14:46 
hod. 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
37/ SK č.: 287-PLO/O-3289/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosti č. 
1733/155-2012, 1756/148-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/20.03.2012 o cca 22:25 hod. a 21.03.2012 o cca 14:58 
hod. 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
38/ SK č.: 288-PLO/O-3290/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 
1733/156-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/21.03.2012 o cca 22:29 hod. 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
39/ SK č.: 313-PLO/O-3604/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 
2298/189-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/23.04.2012 o cca 15:55 hod. 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
40/ SK č.: 285-PLO/O-3287/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosti č. 
1756/148-2012, 1643/132-2012)     
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/upútavka/deň: Hotel Paradise a Hotel Paradise – Noc v raji/16.03.2012  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
41/ SK č.: 335-PLO/D-4308/2012 zo dňa 24.08.2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencií  č. R/97 a RD/15  
ÚK: Rádio Šport, s.r.o.               čísla licencií: R/97, RD/15 
 
42/ SK č.: 348-PLO/D-4413/2012 zo dňa 04.09.2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencií č. T/207 a TD/94  
ÚK: TV LUX s.r.o.             čísla licencií: T/207, TD/94    
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43/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie: 
10:00 hod. – MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
SK č.: 289-PLO/O-3291/2012 
SK č.: 290-PLO/O-3292/2012 
SK č.: 291-PLO/O-3293/2012 
SK č.: 292-PLO/O-3294/2012 
SK č.: 308-PLO/O-3597/2012 
SK č.: 309-PLO/O-3598/2012 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 871 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 12-17/1.800: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 246-PLO/O-2715/2012 zo dňa 15.05.2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 1447-122/2012 zo dňa 14.03.2012) 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: QUESTHOUSE, a.s. 
 
Uznesenie č. 12-17/2.801: 
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. 246-PLO/O-
2715/2012 vedené proti spoločnosti QUESTHOUSE, a.s., Piešťany, 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 
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Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný  

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

Úloha č. 12-17/872: 
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:  9. 10. 2012                             Z: PLO 
 
Úloha č. 12-17/873: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  5. 10. 2012                                             Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 3811/278-2012 zo dňa 16.07.2012 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Turist Servis, s.r.o.      číslo licencie: R/96 
 
Uznesenie č. 12-17/3.802: 
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 s licenciou č. R/96, 
spoločnosti Turist servis, s.r.o., Poprad vo veci možného naplnenia skutkového stavu § 68 ods. 7 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencia 93,2 MHz Poprad nie je vysielateľom 
využívaná na účely, na ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/874: 
Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo veci možného 
porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 9. 10. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-17/875: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania vo veci možného porušenia 
povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 5. 10. 2012                    Z: PLO 
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K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3697/272-2012       
(na vysielanie programu Disaster Movie zo dňa 8.7.2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-17/4.803: 
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. 3697/272-2012 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  proti 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Podracká      proti 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/876: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3628/267-2012       
(na vysielanie upútavky na program Nesmrteľní - Náramok zo dňa 1.7.2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 12-17/5.804: 
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. 3628/267-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa na základe zákona, Rozhlasu 
a televízie Slovenska a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/877: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3860/280-2012     
(na vysielanie programu Bravados zo dňa 15. 7. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219  
 
Uznesenie č. 12-17/6.805: 
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  

- § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že program Bravados odvysielaný na 
programovej služby JOJ Plus dňa 15.07.2012 o cca 17:05 hod. v trvaní cca 116 minút a 41 
sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil štyrikrát, 

- § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe 
JOJ Plus dňa 15.07.2012 v čase od 17:00 hod. do 18:00 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu 
reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/878: 
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: 9. 10. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-17/879: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5. 10. 2012                  Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3852/279-2012      
(na vysielanie programu Pláž 33 zo dňa 17. 7. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 12-17/7.806: 
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 
 

I.  § 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 16.07.2012 o cca 20:28 hod. v premiére a dňa 17.07.2012 o cca 11:38 hod. v repríze 
odvysielal program Pláž 33, obsahujúci vizuálne informácie o službách Hotela 
Ring, tovaroch alebo ochranných známkach – Château Topoľčianky - Sekt 1933, Zlatý 
Bažant, mattoni, granini, bristot, tuli a ASUS, ktoré mohli 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 a zároveň v prípade služieb Hotela 
Ring a tovaru Château Topoľčianky - Sekt 1933 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa 
§ 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z. z. a to zabezpečiť, aby tomuto tovaru a službe nebola pripisovaná 
neprimeraná dôležitosť, 

II.  § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 
služby TV Markíza dňa 16.07.2012 o cca 20:28 hod. v premiére a dňa 17.07.2012 o cca 
11:38 hod. v repríze odvysielal program Pláž 33, 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 za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/880: 
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: 9. 10. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-17/881: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5. 10. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3679/271-2012      
(na vysielanie služby www.binvideozona.sk) 
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Uznesenie č. 12-17/8.807: 
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. 3679/271-2012 smerujúcu 
voči službe poskytovanej na stránke www.binvideozona.sk a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/882: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3812/277-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15.7.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 12-17/9.808: 
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 § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 15.7.2012 v programe Televízne noviny o cca 19:00 hod. odvysielal 
príspevok Oddychujú aj zarábajú obsahujúci informácie o internetovej sprostredkovateľskej službe 
www.tancovanie.eu, ktoré mohli naplniť 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 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-17/883: 
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: 9. 10. 2012                             Z: PLO 
 
Úloha č. 12-17/884: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 5. 10. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3937/281-2012      
(na vysielanie z dňa 19.7.2012)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 12-17/10.809: 
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. 3937/281-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/885: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3961/282-2012       
(na vysielanie programu: Rabín, kňaz a krásna blondína -hlasitosť zo dňa 20.7.2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-17/11.810: 
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. 3961/282-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju 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   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/886: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3787/275-2012      
(na vysielanie programu Slunce, seno, erotika zo dňa 13. 7. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41              
 
Uznesenie č. 12-17/12.811: 
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. 3787/275-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/887: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4048/288, 4114//290-2012 
(na vysielanie prenosov z OH Londýn zo dňa 2. 8. 2012)  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-17/13.812: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 4048/288-2012, 4144/290-
2012 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa RTVS a uznala 
sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/888: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností a postúpenie Rade RTVS. 
T: 5. 10. 2012                          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-17/13.813: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu postupuje sťažnosť z dôvodu vecnej príslušnosti Rade Rozhlasu 
a televízii Slovenska. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/889: 
Kancelária Rady zabezpečí doručenie sťažnosti Rade RTVS. 
T: 5. 10. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4284/310-2012       
(na vysielanie programu Pláž 33)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-17/14.814: 
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. 4284/310-2012 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/890: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 11/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 27.6.2012) 
Vysielateľ: DRV s.r.o., Košice                       číslo licencie: R/109 
 
Uznesenie č. 12-17/15.815: 
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. 11/2012/Ro o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 27.06.2012 vysielateľa DRV s.r.o., Košice, s licenciou č. R/109 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/891: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 5. 10. 2012                                   Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.32/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 29.5., 1.6.2012) 
Vysielateľ: Elektrocentrum TV, spol. s r.o.                       číslo licencie: T/156 
 
Uznesenie č. 12-17/16.816: 
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. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 32/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 29.05.2012 a 01.06.2012 vysielateľa ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o., s licenciou č. 
T/156 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/892: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 5. 10. 2012                                   Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.38/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 29.5., 1.6.2012) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.                                        číslo licencie: T/108 
 
Uznesenie č. 12-17/17.817: 
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. 38/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 29.05.2012 a 01.06.2012 vysielateľa Quartex Group, s.r.o., s licenciou č. T/108 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/893: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 5. 10. 2012                                   Z: PgO 
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K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 39/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 8. 7. 2012) 
Vysielateľ: KTR, s.r.o. Imeľ                   číslo licencie: T/154 
 
Uznesenie č. 12-17/18.818: 
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. 39/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 08.07.2012 vysielateľa KTR, s.r.o., Imeľ, s licenciou č. T/154 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/894: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 5. 10. 2012                                   Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 40/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 24. 6. 2012) 
Vysielateľ: 3C s.r.o. Podbrezová                             číslo licencie: T/14 
 
Uznesenie č. 12-17/19.819: 
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 3C s.r.o. Podbrezová 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
neposkytnutím súvislého záznamu vysielania programovej služby IKT Ižanská káblová televízia zo 
dňa 24.06.2012 na vyžiadanie Rady. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/895: 
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: 9. 10. 2012                    Z: PLO  
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 41/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 25. 6. 2012) 
Vysielateľ: PROGRES-TS s.r.o. Rovinka                                          číslo licencie: T/184 
 
Uznesenie č. 12-17/20.820: 
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 PROGRES-TS, s.r.o., 
Rovinka vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania programovej služby INFOKANÁL zo dňa 
25.06.2012 na vyžiadanie Rady. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/896: 
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: 9. 10. 2012                    Z: PLO 
  
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 13/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28. 6. a 29. 6. 2012) 
Vysielateľ: Rádio Šport, s.r.o.                        číslo licencie: R/97 
 
Uznesenie č. 12-17/21.821: 
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. 13/12/Ro o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 28.06.2012 a 29.06.2012 vysielateľa Rádio Šport s.r.o., s licenciou č. R/97 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
 
 



 19 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/897: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 5. 10. 2012                           Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 282-PLO/O-3284/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 
2077/179-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované vysielanie/deň: MARTIN.TV / 29.03.2012, 05.04.2012 a 06.04.2012 
ÚK: GAYA, s.r.o.        číslo licencie: TD/5 
 
Uznesenie č. 12-17/22.822: 
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. 282-PLO/O-
3284/2012 GAYA, s.r.o., Martin,  

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 

že nedoručil Rade súvislé záznamy vysielania programovej služby MARTIN.TV z dní 29.03.2012 
v čase od 18:00 hod. do 20:00 hod., 05.04.2012 v čase od 10:00 hod. do 14:00 hod. a 06.04.2012 
v čase od 20:00 hod. do 22:00 hod., 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/898: 
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:  25. 10. 2012                             Z: PLO 
 
Úloha č. 12-17/899: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2012                   Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-17/22.822-1: 
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 správne konanie č. 282-PLO/O-3284/2012 vedené 
voči spoločnosti GAYA, s.r.o., v časti týkajúcej sa možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona 
č. 308/2000 Z. z.,  podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov  

 
z a s t a v u j e, 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-17/900: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T:  9. 10. 2012                             Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 310-PLO/O-3599/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa č. 13/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/dni: INFOKANAL TKR Čadca/10.04.2012 , 13.04.2012 
ÚK: BYTY Čadca, s.r.o.        číslo licencie: T/16 
 
Uznesenie č. 12-17/23.823: 
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. 310-PLO/O-3599/2012 vedené 
voči spoločnosti BYTY Čadca, s.r.o., v časti týkajúcej sa možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z., neposkytnutia súvislého záznamu z dňa 10.04.2012 a 13.04.2012 na 
vyžiadanie Rady,  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   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/901: 
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: 5. 10. 2012                                                                                                                                Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-17/23.824: 
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. 310-PLO/O-
3599/2012 BYTY Čadca, s.r.o., 
 

p o r u š i l 

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

tým, 
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že pri vysielaní programovej služby INFOKANÁL TKR Čadca počas dní 10.04.2012 a 13.04.2012 
došlo k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným 
obrazovým symbolom (logom), 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
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. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165 €, slovom stošesťdesiatpäť 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.......,KS3599. 
 

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

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

 
Úloha č. 12-17/901: 
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: 25. 10. 2012                     Z:PLO 
 
K bodu 24/ 
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 
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Uznesenie č. 12-17/24.825: 
Bod sa odročuje. 
 
Úloha č. 12-17/902: 
Kancelária Rady predloží bod na ďalšie rokovanie Rady. 
T: 09.10.2012                    Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 274-PLO/O-3055/2012 zo dňa 29.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
1370/93-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Obete komunizmu na pokraji 
záujmu/10.03.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-17/25.826: 
Bod sa odročuje. 
 
Úloha č. 12-17/903: 
Kancelária Rady predloží bod na ďalšie rokovanie Rady. 
T: 09.10.2012                    Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 272-PLO/O-3053/2012 zo dňa 29.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 
1296/83-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: KRIMI/ Našli ho s podrezaným hrdlom. Údajne trpel 
schizofréniou/07.03.2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                                    číslo licencie: T/39   
 
Uznesenie č. 12-17/26.827: 
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. 
272-PLO/O-3053/2012 MAC TV s.r.o., 
  

I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na programovej službe JOJ dňa 07.03.2012 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu KRIMI 
príspevok s názvom Našli ho s podrezaným hrdlom. Údajne trpel schizofréniou, v ktorom boli 
odvysielané vyjadrenia o zdravotnom stave a dôvodoch smrti zosnulého Dušana, ako aj špekulatívne 
vyjadrenia o stave miesta činu, ktoré mali komentatívny charakter, pričom neboli oddelené od 
informácií spravodajského charakteru, čím došlo k porušeniu povinnosti vysielateľa zabezpečiť 
objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

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

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

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

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

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

II. 
 

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 dňa 07.03.2012 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu KRIMI 
príspevok s názvom Našli ho s podrezaným hrdlom. Údajne trpel schizofréniou, ktorý spôsobom 
svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do práva na súkromie brata zosnulého Dušana, 
  
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – 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.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***12,KS6548. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/904: 
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: 25. 10. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-17/905: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 292-PLO/O-3294/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
2472/204-2012, 2649/211-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/deň: Farma/28.04.2012, 30.04.2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod.  
 
Uznesenie č. 12-17/27.828: 
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, účastník správneho konania č. 292-PLO/O-
3294/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil 

 
I. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
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tým,  
 
že dňa 28.04.2012 o cca 20:21 hod. v premiére a dňa 30.04.2012 o cca 13:42 hod. v repríze odvysielal 
v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Farma, ktorý mohol ohroziť morálny vývin 
maloletých, 
 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

  
tým,  

 
že dňa 28.04.2012 o cca 20:21 hod. v premiére a dňa 30.04.2012 o cca 13:42 hod. v repríze odvysielal 
v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Farma, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre 
vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace 
kritérium „vulgárny jazyk“ a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „slovná agresivita“ 
podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, 
v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu 
maloletých do 15 rokov k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/906: 
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: 25. 10. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-17/907: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 5. 10. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 291-PLO/O-3293/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2289/188-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/deň: Farma/20.04.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod.  
 
Uznesenie č. 12-17/28.829: 
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, účastník správneho konania č. 291-PLO/O-
3293/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil 

 
I. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

  
tým,  

 
že dňa 20.04.2012 o cca 20:23 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program 
Farma, ktorý mohol ohroziť morálny vývin maloletých, 

 
Hlasovanie: 

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



 28 

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

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

tým,  
 
že dňa 20.04.2012 o cca 20:23 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program 
Farma, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý 
obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárny jazyk“ a scény, ktoré naplnili 
hodnotiace kritérium „slovná agresivita“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného 
a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním 
účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
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. d) 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 za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-17/908: 
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: 25. 10. 2012                    Z: PLO 
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Úloha č. 12-17/909: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 289-PLO/O-3291/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
1815/166-2012, 1816/168-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/deň: Farma/13.03.2012, 14.03.2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod.  
 
Uznesenie č. 12-17/29.830: 
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. 289-PLO/O-3291/2012 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  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za  
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-17/910: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 9. 10. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-17/911: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 5. 10. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 308-PLO/O-3597/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2646/212-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/deň: Farma/04.05.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod.  
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Uznesenie č. 12-17/30.831: 
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, účastník správneho konania č. 308-PLO/O-
3597/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
  

tým,  
 
že dňa 04.05.2012 o cca 20:23 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program 
Farma, ktorý mohol ohroziť morálny vývin maloletých,  
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 500,- €, slovom tritisícpäťsto 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. 
 
Úloha č. 12-17/912: 
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: 25. 10. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-17/913: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 309-PLO/O-3598/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2650/213-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/deň: Farma/08.05.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
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ÚP: 10.00 hod.  
 
Uznesenie č. 12-17/31.832: 
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, účastník správneho konania č. 309-PLO/O-
3598/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
  

tým,  
 
že dňa 08.05.2012 o cca 11:30 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program 
Farma, ktorý mohol ohroziť morálny vývin maloletých,  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 500,- €, slovom tritisícpäťsto eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***12,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

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



 32 

Úloha č. 12-17/914: 
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: 25. 10. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-17/915: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 290-PLO/O-3292/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
1811/162-2012, 1837/164-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/deň: Farma/23.03.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod.  
 
Uznesenie č. 12-17/32.833: 
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. 290-PLO/O-3292/2012 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  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za  
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-17/916: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 9. 10. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-17/917: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 5. 10. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 323-PLO/O-3834/2012 zo dňa 10.07.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
3151/239-2012) 
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(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný  program/deň: Farma/07.06.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
 
Uznesenie č. 12-17/33.834: 
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, účastník správneho konania č. 323-PLO/O-
3834/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     

 
porušil 

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

  
tým,  

 
že dňa 07.06.2012 o cca 20:18 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program 
Farma, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý 
obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritérium „vulgárny jazyk“ a scény, ktoré naplnili 
hodnotiace kritérium „slovná agresivita“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného 
a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo jeho klasifikovaním 
účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500 €, slovom tisícpäťsto eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***12,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
Úloha č. 12-17/918: 
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: 25. 10. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-17/919: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2012                               Z: PgO 
                                                                               
K bodu 34/ 
SK č.: 281-PLO/O-3283/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 
1753/143-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Profesionáli/22.03.2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-17/34.835: 
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. 281-PLO/O-
3283/2012, 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  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za  
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-17/920: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 9. 10. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-17/921: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 5. 10. 2012                    Z: PgO 
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K bodu 35/ 
SK č.: 284-PLO/O-3286/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosti č. 
1733/152-2012, 1756/148-2012, 1643/132-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/15.03.2012 o cca 21:31 hod. a 16.03.2012 o cca 15:02 
hod. 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-17/35.836: 
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. 
284-PLO/O-3286/2012, 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 dňa 15.3.2012 o cca 21:31 hod. v premiére a dňa 16.3.2012 o cca 15:02 hod. v repríze odvysielal 
v rámci programovej služby JOJ program Hotel paradise, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú 
skupinu maloletých do 15 rokov a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritériá 
„vulgárny jazyk“, „obscénne vyjadrovanie“ a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „obscénne 
gestá“ a „sexuálne scény, alebo sexuálne správanie, ktoré sú prezentované ako forma zábavy“ 
podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, 
v dôsledku čoho došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500 €, slovom tisícpäťsto 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za  
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-17/922: 
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: 25. 10. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 286-PLO/O-3288/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosti č. 
1733/154-2012, 1756/148-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/19.03.2012 o cca 21:30 hod. a 20.03.2012 o cca 14:46 
hod. 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-17/36.837: 
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. 
286-PLO/O-3288/2012, 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 dňa 19.3.2012 o cca 21:30 hod. v premiére a dňa 20.3.2012 o cca 14:46 hod. v repríze odvysielal 
v rámci programovej služby JOJ program Hotel paradise, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú 
skupinu maloletých do 15 rokov a ktorý obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „obscénne 
gestá“, „zobrazenie promiskuitného sexuálneho správania formou zábavy“, „sexuálne scény, alebo 
sexuálne správanie, ktoré sú prezentované ako forma zábavy“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako 
nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500 €, slovom tisícpäťsto eur.  
 

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

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-17/923: 
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: 25. 10. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 287-PLO/O-3289/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosti č. 
1733/155-2012, 1756/148-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/20.03.2012 o cca 22:25 hod. a 21.03.2012 o cca 14:58 
hod. 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-17/37.838: 
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. 
287-PLO/O-3289/2012, 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, 
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že dňa 20.3.2012 o cca 22:25 hod. v premiére a dňa 21.3.2012 o cca 14:58 hod. v repríze odvysielal 
v rámci programovej služby JOJ program Hotel paradise, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú 
skupinu maloletých do 15 rokov a ktorý obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritériá 
„obscénne vyjadrovanie“, a scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie promiskuitného 
sexuálneho správania formou zábavy“, „sexuálne scény, alebo sexuálne správanie, ktoré sú 
prezentované ako forma zábavy“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre 
maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného 
systému označovania, 
 

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

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500 €, slovom tisícpäťsto eur.  
 

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

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-17/924: 
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: 25. 10. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 288-PLO/O-3290/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 
1733/156-2012) 
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(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/21.03.2012 o cca 22:29 hod. 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-17/38.839: 
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. 
288-PLO/O-3290/2012, 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 dňa 21.3.2012 o cca 22:29 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Hotel 
paradise, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov a ktorý 
obsahoval vyjadrenia, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „obscénne vyjadrovanie“, a scény, ktoré 
naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie promiskuitného sexuálneho správania formou zábavy“, 
„sexuálne scény, alebo sexuálne správanie, ktoré sú prezentované ako forma zábavy“ podmieňujúce 
jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku 
čoho došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 

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

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500 €, slovom tisícpäťsto 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 
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Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za  
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-17/925: 
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: 25. 10. 2012                    Z: PLO 
  
K bodu 39/ 
SK č.: 313-PLO/O-3604/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť č. 
2298/189-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Hotel Paradise/23.04.2012 o cca 15:55 hod. 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-17/39.840: 
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. 
313-PLO/O-3604/2012, 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 dňa 23.4.2012 o cca 15:55 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Hotel 
paradise, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov a ktorý 
obsahoval scény, ktoré naplnili hodnotiace kritériá „zobrazenie promiskuitného sexuálneho správania 
formou zábavy“, „sexuálne scény alebo sexuálne správanie, ktoré sú prezentované ako forma zábavy“, 
„obscénne gestá“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých 
divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania, 
 

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

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

za čo mu ukladá 
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sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 500 €, slovom tisícpäťsto eur.  
 

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

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-17/926: 
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: 25. 10. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 285-PLO/O-3287/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosti č. 
1756/148-2012, 1643/132-2012)     
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/upútavka/deň: Hotel Paradise a Hotel Paradise – Noc v raji/16.03.2012  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-17/40.841: 
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. 
285-PLO/O-3287/2012, MAC TV s.r.o., 
  

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že dňa 16.3.2012 o cca 15:01 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ upútavku na program 
Hotel paradise – Noc v raji označenú ako nevhodnú a neprístupnú pre vekovú skupinu maloletých do 
18 rokov, čím nezohľadnil vekovú vhodnosť zložky programovej služby pre maloletých 
a nezabezpečil jej časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými Jednotným systémom 
označovania 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za  
Vendrinský neprítomný   

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 700 €, slovom tisícpäťsto eur.  
 

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

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-17/927: 
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: 25. 10. 2012                    Z: PLO 
  
K bodu 41/ 
SK č.: 335-PLO/D-4308/2012 zo dňa 24.08.2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencií  č. R/97 a RD/15  
ÚK: Rádio Šport, s.r.o.               čísla licencií: R/97, RD/15 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

 
K bodu 42/ 
SK č.: 348-PLO/D-4413/2012 zo dňa 04.09.2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencií č. T/207 a TD/94  
ÚK: TV LUX s.r.o.             čísla licencií: T/207, TD/94 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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43/ Rôzne   
 
1/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  utok.zapto.org 
Oznamovateľ: Lukáš Takáč, Bratislava 
číslo podania: 4054/2012 
Predkladá: PgO  
 
Uznesenie č. 12-17/43.844: 
Rada berie na vedomie oznámenie Lukáša Takáča zo dňa 01.08.2012 o prevádzkovaní služby 
utok.zapto.org a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že 
predmetná služby 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 za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-17/930: 
Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa o uznesení, ktoré prijala Rada. 
T: 5. 10. 2012                    Z: PgO 

 
2/ Služobná cesta predsedu Rady, 9. – 10. 10. 2012, Telč, Česká republika 
Predkladá: PR       
 
Uznesenie č. 12-17/43.845: 
Rada schvaľuje služobnú cestu predsedu Rady. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
 
3/ List ministra kultúry – stanovisko k vulgárnosti a nekultúrnosti vysielania 
Predkladá: PR 
 

Uznesenie č. 12-17/43.846: 
Rada poveruje predsedu Rady komunikáciou s ministrom kultúry v danej veci. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za  
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
 
4/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.augustu 2012 
Predkladá: OE 
 
Uznesenie č. 12-17/43.847: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie  čerpanie rozpočtu k 31. 8. 2012. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
 
5/ Žiadosť spoločnosti SPINOZA, s.r.o., Partizánske o predĺženie termínu na nápravu stanovenú 
rozhodnutím č. R/106/RZŽ/01/2012 
Žiadateľ: SPINOZA, s.r.o., Prievidza                                                                   licencia č.: R/106 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 12-17/43.848: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. predlžuje spoločnosti SPINOZA, s.r.o., Partizánske na 
základe jej žiadosti termín na nápravu, stanovený podľa § 51 ods. 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.“) v rozhodnutí Rady č. R/106/RZŽ/01/2012, 
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 do 30.09.2012. 
 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-17/931: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho žiadateľovi, spoločnosti SPINOZA, 
s.r.o. 
T: 25. 10. 2012                    Z: PLO 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 25. 9. 2012 

                                                                                                  
 

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


