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Zápisnica č. 20/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 6. 11. 2012 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: prof. Peter Škultéty 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 303-PLO/O-3592/2012 zo dňa 26.06.2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2036/180-2012) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: SWAN, a.s.        číslo registrácie: TKR/275 
 
3/ Sťažnosť č. 4256/300-2012 zo dňa 20.08.2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje za: RADIO ONE, s.r.o.     číslo licencie: R/91 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4708/338-2012     
(na vysielanie programu Noviny o 12:00  zo dňa 22. 8. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4708/337-2012     
(na vysielanie dvoch dielov programu Kosti  zo dňa 23. 8. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4706/340-2012     
(na vysielanie programu Policajná akadémia zo dňa 23.9.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4315/308-2012      
(na vysielanie programu Legendárna päsť zo dňa 26.8.2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4709/339-2012      
(na vysielanie programu Raňajky s rádiom Regina zo dňa 22. 9. 2012)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4178/292-2012     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 4.8.2012 )  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/39  
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4314/307-2012     
(na vysielanie upútavky na program Farmár hľadá ženu zo dňa 23. 08. 2012 )  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/39  
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4445/315-2012 a 4430/316-2012     
(na vysielanie upútavky na program Farmár hľadá ženu zo dňa 03. 09. 2012 )  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/39  
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4708/335-2012     
(na vysielanie programu v čase od 13:55 do 17:05 hod. zo dňa 24.8.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4791/344-2012     
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 25. 9. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 50/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 10. a 13. 6. 2012) 
Vysielateľ: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS            číslo licencie: T/214  
 
15/ SK č.: 33-PgO/O-623/2009 zo dňa 10.02.2012  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4724/215-2008 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského 
rozhlasu  
(vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/21.11.2008 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
16/ SK č.: 361-PLO/O-4598/2012 zo dňa 11.09.2012  
Doplnenie: Správa č. 36/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 15.06.2012/HOME TV 
ÚK: HOME Tv., s.r.o.        číslo licencie: T/230 
 
17/ SK č.: 325-PLO/O-3837/2012 zo dňa 10.07.2012  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2948/225-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 27.05.2012/JOJ PLUS  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
18/ SK č.: 345-PLO/O-4392/2012 zo dňa 28.08.2012 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2012 
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/16 
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19/ SK č.: 342-PLO/O-4388/2012 zo dňa 28.08.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
3303/245-2012, 3304/246-2012, 3305/247-2012, 3306/248-2012, 3307/249-2012, 3308/250-2012, 
3434/255-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Farma/14.06.2012 a 15.06.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
20/ SK č.: 337-PLO/O-4383/2012 zo dňa 28.08.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
3246/244-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Farma/12.06.2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
21/ SK č.: 338-PLO/O-4384/2012 zo dňa 28.08.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
3309/251-2012) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Farma/16.06.2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
22/ SK č.: 322-PLO/O-3833/2012 zo dňa 10.07.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2586/210-2012)  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 2, § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Teleráno/09.05.2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
23/ SK č.: 382-PLO/D-5076/2012 zo dňa 12.10.2012 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/207 
ÚK: Katarína Macová - MULTICHANNEL    číslo registrácie: TKR/207 
 
24/ SK č.: 439-PLO/D-5321/2012 zo dňa 23.10.2012 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  č. T/52 
ÚK: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s.     číslo licencie: T/52 
 
25/ SK č.: 376-PLO/D-4931/2012 zo dňa 04.10.2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  č. T/210 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.        číslo licencie: T/210 
 
26/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.kliktv.sk 
Vysielateľ: KLIKBOX, s.r.o., Bratislava  
číslo podania: 4328/2012 
 
27/ Rôzne 
 

************************* 
 
 
 
 



 4 

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1013 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
sú splnené. 
 
Uznesenie č. 12-20/1.920: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 303-PLO/O-3592/2012 zo dňa 26.06.2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 2036/180-2012) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: SWAN, a.s.        číslo registrácie: TKR/275 
 
Uznesenie č. 12-20/2.952: 
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. 303-PLO/O-
3592/2012 vedené za spoločnosti SWAN, a.s., Bratislava 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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za  

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

Úloha č. 12-20/1014: 
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:  20. 11. 2012                             Z: PLO 
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Úloha č. 12-20/1015: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  16. 11. 2012                                             Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Sťažnosť č. 4256/300-2012 zo dňa 20.08.2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje za: RADIO ONE, s.r.o.     číslo licencie: R/91 
 
Uznesenie č. 12-20/3.921: 
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 R/91, 
spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., Nitra vo veci možného naplnenia skutkového stavu § 68 ods. 7 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencie 92,3 MHz Levice, 93,5 MHz Lučenec, 94,9 
MHz Handlová, 95,0 MHz Nová Baňa, 99,6 MHz Zlaté Moravce a 107,5 MHz Ružomberok 
nevyužíva na účely, na ktoré mu boli pridelené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1016: 
Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo veci možného 
porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T:  20. 11. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-20/1017: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začiatok správneho konania vo veci možného porušenia 
povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
T: 16.11.2012                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4708/338-2012     
(na vysielanie programu Noviny o 12:00  zo dňa 22. 8. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-20/4.922: 
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. 4708/338-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1018: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 11. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4708/337-2012     
(na vysielanie dvoch dielov programu Kosti  zo dňa 23. 8. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-20/5.923: 
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. 4708/337-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1019: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 16. 11. 2012                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-20/5.924: 
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 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe JOJ dňa 23.08.2012 v čase od 22:00 hod. do 23:00 hod. mohlo dôjsť k 
odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1020: 
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: 20. 11. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-20/1021: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 11. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4706/340-2012     
(na vysielanie programu Policajná akadémia zo dňa 23.9.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-20/6.925: 
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. 4706/340-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1022: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 11. 2012                                Z: PgO 
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K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4315/308-2012      
(na vysielanie programu Legendárna päsť zo dňa 26.8.2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-20/7.926: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 26.08.2012 
o cca 15:57 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Legendárna päsť, ktorý označil 
ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1023: 
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: 20. 11. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-20/1024: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 11. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4709/339-2012      
(na vysielanie programu Raňajky s rádiom Regina zo dňa 22. 9. 2012)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-20/8.927: 
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. 4709/339-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Regina Bratislava vysielateľa Rozhlas 
a televízia Slovenska – vysielateľ na základe zákona 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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1025: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 11. 2012                                Z: PgO  
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4178/292-2012     
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 4.8.2012 )  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 12-20/9.928: 
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. 4178/292-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju v časti 
týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1026: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 16. 11. 2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-20/9.928-1: 
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. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
04.08.2012 o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe JOJ v rámci programu Noviny 
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príspevok s názvom „Traktorumista“ (Tri promile za volantom traktora), v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1027: 
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: 20. 11. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-20/1028: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 11. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4314/307-2012     
(na vysielanie upútavky na program Farmár hľadá ženu zo dňa 23. 08. 2012 )  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-20/10.929: 
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. 4314/307-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa ustanovení § 19 ods. 1 písm. 
a), b), c), d), e), § 20 ods. 1 a § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s upútavkou na 
program Farmár hľadá ženu zo dňa 23.8.2012 za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-20/1029: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 16. 11. 2012                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-20/10.930: 
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. 4314/307-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa programu 
Farmár hľadá ženu zo dňa 8.9.2012 za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1030: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 16. 11. 2012                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-20/10.931: 
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 § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že na programovej 
službe JOJ dňa 23.8.2012 o cca 21:25 hod. odvysielal upútavku na program Farmár hľadá ženu, ktorá  
obsahovala výňatky z diela, ktoré znázorňujú scény násilia. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1031: 
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: 20. 11. 2012                    Z: PLO 
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Úloha č. 12-20/1032: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 11. 2012                    Z: PgO 

 
Uznesenie č. 12-20/10.932: 

       Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
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 § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že dňa 23.8.2012 na 
televíznej programovej službe JOJ v čase od 22:00 hod. do 23:00 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu 
reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1033: 
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: 20. 11. 2012                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-20/10.933: 

       Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Farmár hľadá ženu zo dňa 8.9.2012 o cca 
20.20 hod. odvysielaného na programovej službe JOJ. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1034: 
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: 20. 11. 2012                    Z: PLO 
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K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4445/315-2012 a 4430/316-2012     
(na vysielanie upútavky na program Farmár hľadá ženu zo dňa 03. 09. 2012 )  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-20/11.934: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 4430/316-2012, 4445/315-
2012, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. 
a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1035: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 11. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4708/335-2012     
(na vysielanie programu v čase od 13:55 do 17:05 hod. zo dňa 24.8.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41              
 
Uznesenie č. 12-20/12.935: 
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. 4708/335-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1036: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 11. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4791/344-2012     
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 25. 9. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-20/13.936: 
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. 4791/344-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1037: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 11. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 50/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 10. a 13. 6. 2012) 
Vysielateľ: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS            číslo licencie: T/214 
 
Uznesenie č. 12-20/14.937: 
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 Ing. Ján Gnojčák - 
ELEKTROSERVIS, držiteľovi licencie č. T/214, vo veci možného porušenia 

I. § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vo vysielaní programovej 
služby Obecná televízia Liptovská Teplička v dňoch 10.06.2012 a 13.06.2012 mohlo dôjsť k 
porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným 
obrazovým symbolom (logom), 
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II.  § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej 
vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Obecná televízia Liptovská 
Teplička z dní 10.06.2012 v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod. a 13.06.2012 v čase od 12:00 
hod. do 19:00 hod. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1038: 
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: 20. 11. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 33-PgO/O-623/2009 zo dňa 10.02.2012  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4724/215-2008 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského 
rozhlasu  
(vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/21.11.2008 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-20/15.938: 
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. 33-PgO/O-623/2009 
vedené voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona  podľa § 30 ods. 1 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-20/1039: 
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: 20. 11. 2012                    Z: PLO  
 
K bodu 16/ 
SK č.: 361-PLO/O-4598/2012 zo dňa 11.09.2012  
Doplnenie: Správa č. 36/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 15.06.2012/HOME TV 
ÚK: HOME Tv., s.r.o.        číslo licencie: T/230 
 
Uznesenie č. 12-20/16.939: 
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. 361-PLO/O-4598/2012 vedené 
voči spoločnosti HOME Tv., s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) 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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1040: 
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:16. 11. 2012                                                                                                                               Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-20/16.940: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) berie na vedomie informáciu o zániku licencie 
na televízne  vysielanie č. T/230 držiteľa licencie HOME Tv., s.r.o., ku  dňu 1.5.2010 podľa 
ustanovenia § 53 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z., licencia zanikla uplynutím 360 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie, ak osoba, ktorej bola licencia udelená, 
nezačala vysielať. 
              
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1041: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady písomne oznámi 
spoločnosti HOME Tv., s.r.o., zánik licencie v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii. 
T: 20.11.2012          Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 325-PLO/O-3837/2012 zo dňa 10.07.2012  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2948/225-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 27.05.2012/JOJ PLUS  
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 12-20/17.941: 
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. 325-PLO/O-3837/2012, MAC TV s.r.o.,  
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania televíznej programovej služby JOJ Plus 
zo dňa 27.5.2012 v časovom rozmedzí od 16:30 hod. do 20:30 hod., 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 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.“ 
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V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***12,KS6548.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1042: 
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: 6. 12. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 345-PLO/O-4392/2012 zo dňa 28.08.2012 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2012 
(vo veci možného porušenia § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: TD/16 
 
Uznesenie č. 12-20/18.942: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona  
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000  
Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 345-PLO/O-4392/2012  MAC TV s.r.o.   
 

porušil  
 

povinnosť ustanovenú v § 18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým,  
 
že v rámci digitálneho vysielania programovej služby JOJ PLUS nedosiahol v mesiacoch máj a jún 
2012 zákonom stanovený 10%-ný podiel vysielania s multimodálnym prístupom formou skrytých 
alebo otvorených titulkov alebo tlmočenia do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči 
nepočujúcich, 
 
Hlasovanie: 

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

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



 19 

za čo mu ukladá 
 
podľa  ustanovenia § 64 ods. 1  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  sankciu – pokutu,  určenú  podľa § 
67 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***12,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1043: 
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: 6. 12. 2012                                                                                                          Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 342-PLO/O-4388/2012 zo dňa 28.08.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
3303/245-2012, 3304/246-2012, 3305/247-2012, 3306/248-2012, 3307/249-2012, 3308/250-2012, 
3434/255-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Farma/14.06.2012 a 15.06.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/4 
 
Uznesenie č. 12-20/19.943: 
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. 342-PLO/O-
4388/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o 
 

porušil 
 

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

tým,  
 
že dňa 14.06.2012 o cca 20:23 hod. v premiére a dňa 15.06.2012 o cca 14:13 hod. v repríze odvysielal 
v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Farma, ktorý mohol ohroziť morálny vývin 
maloletých, 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

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

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

tým,  
 
že dňa 14.06.2012 o cca 20:23 hod. v premiére a dňa 15.06.2012 o cca 14:13 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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za  

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

za čo mu ukladá, 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,- €, slovom desaťtisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 

 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***12,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1044: 
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: 6. 12. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-20/1045: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 11. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 337-PLO/O-4383/2012 zo dňa 28.08.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
3246/244-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Farma/12.06.2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/4 
 
Uznesenie č. 12-20/20.944: 
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. 337-PLO/O-
4383/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     

 
porušil 

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

  
tým,  

 
že dňa 12.06.2012 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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá, 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 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 neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-20/1046: 
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: 6. 12. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-20/1047: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 11. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 338-PLO/O-4384/2012 zo dňa 28.08.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
3309/251-2012) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Farma/16.06.2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-20/21.945: 
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. 
338-PLO/O-4384/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

porušil  
 

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

tým, že v rámci televíznej programovej služby TV Markíza dňa 16.06.2012 o cca 20:24 hod. 
odvysielal program Farma, obsahujúci zvukovo-obrazové informácie o tovare – kosačka značky John 
Deere, ktoré naplnili definíciu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
pričom nezabezpečil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o umiestnení produktov na začiatku 
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a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou 
komunikáciou o cca 20:51 hod. a 21:15 hod.,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3 písm. 
f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000,- €, slovom tisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ...12, KS 6548. 

 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 12-20/1048: 
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: 6. 12. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 322-PLO/O-3833/2012 zo dňa 10.07.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2586/210-2012)  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 2, § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Teleráno/09.05.2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-20/22.946: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
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Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
322-PLO/O-3833/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
  

I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 09.05.2012 v čase od 7:00 hod. do 8:00 hod. 
odvysielal reklamné šoty – reklamný blok v čase od cca 6:57 hod. do cca 7:02 hod. (trvanie reklamy 
po 7:00 hod. – 2 minúty 49 sekúnd), reklamný blok v čase od cca 7:25 hod. do cca 7:31 hod. (trvanie 
reklamy – 6 minút) a reklamný blok v čase od cca 7:55 hod. do cca 8:01 hod. (trvanie reklamy do 8:00 
hod. – 4 minúty 47 sekúnd) – v celkovom časovom rozsahu 13 minút a 36 sekúnd, 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 09.05.2012 o cca 6:00 hod. odvysielal 
sponzorovaný program Teleráno, v ktorom došlo k priamej podpore predaja alebo nákupu tovaru – 
PODKOVIČNÍK (OHŇOVEC) MIX – produktu spoločnosti PROVITEX – Výskumná spoločnosť 
onkologických a imunitných ochorení s.r.o. osobitnými propagačnými zmienkami o tomto tovare, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4 000 €, slovom štyritisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***12,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
1049: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 3. 12. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-20/1050: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13. 11. 2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-20/22.947: 
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. 322-PLO/O-
3833/2012 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti možného porušenia § 
34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov  

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-20/1051: 
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: 17. 11. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 382-PLO/D-5076/2012 zo dňa 12.10.2012 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/207 
ÚK: Katarína Macová - MULTICHANNEL    číslo registrácie: TKR/207 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 439-PLO/D-5321/2012 zo dňa 23.10.2012 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  č. T/52 
ÚK: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s.     číslo licencie: T/52 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 376-PLO/D-4931/2012 zo dňa 04.10.2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  č. T/210 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.        číslo licencie: T/210 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 26/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.kliktv.sk 
Vysielateľ: KLIKBOX, s.r.o., Bratislava  
číslo podania: 4328/2012    
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
27/ Rôzne   
 
1/ Oboznámenie sa Rady s rozhodnutím č. RL/061/2012  
SK č.: 274-PLO/O-3055/2012 zo dňa 29.05.2012 
program/príspevok/deň: Televízne noviny/Obete komunizmu na pokraji záujmu/10.03.2012 
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
Predkladá: PLO   
 
Uznesenie č. 12-20/27.953: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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2/ Oboznámenie sa Rady s rozhodnutím č. RL/065/2012  
SK č.: 324-PLO/O-3835/2012 zo dňa 10.07.2012 
program/deň: Zočivoči/15.05.2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
Predkladá: PLO   
 
Uznesenie č. 12-20/27.954: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. 9. 2012 
Predkladá: OE 
 
Uznesenie č. 12-20/27.955: 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 9. 2012. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
4/ Zahraničné pracovné cesty, Brusel 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 12-20/27.956: 
Rada schvaľuje zahraničné pracovné cesty zamestnanca PLO Juraja Poláka na zasadnutie pracovnej 
skupiny regulačných orgánov dňa 16. 11. 2012, kontaktnej komisie dňa 21. 11. 2012 a stretnutie so 
zástupcami Európskej Komisie ohľadom zoznamu významných podujatí dňa 22.11.2012, ktoré sa 
budú konať v Bruseli, Belgicko. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
5/ Organizačný poriadok 
 
Uznesenie č. 12-20/27.957: 
Rada schvaľuje nové znenie Organizačného poriadku Kancelárie Rady pre vysielanie a retaransmisiu 
podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
V Bratislave dňa 6. 11. 2012 

                                                                                                  
 

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


