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Zápisnica č. 1/2013 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 15. 1. 2013  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Alakša 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 472-PLO/D-5793/2012 zo dňa 20. 11. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       
 
3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Dozorovaný subjekt: Nitrička media s.r.o.              číslo registrácie: TKR/304 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5539/374-2012     
(na vysielanie programu Agentky D.E.B.S. zo dňa 3. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41  
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5774/388-2012     
(na vysielanie programu Náčelník Veľký had zo dňa 11. 11. 2012)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16   
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5978/414-2012     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 26. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41  
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5536/373-2012     
(na vysielanie zo dňa 3. 11. 2012 - hlasitosť)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/39 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5929/411-2012      
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent  zo dňa 24. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5337/368-2012     
(na vysielanie programu Lampáreň zo dňa 16. 9. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41  
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5774/383-2012     
(na vysielanie programu Mladosť Butcha Cassidyho a Sundanca Kida zo dňa 21. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219 
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11/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5344/369-2012, 5344/370-2012       
(na vysielanie programu Regionálny Denník a Správy STV zo dňa 12. 10. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         
 
12/ SK č.: 467-PLO/O-5661/2012 zo dňa 6. 11. 2012 
Doplnenie: Správa č. 50/2012/TV o monitorovaní Obecnej televízie Liptovská Teplička 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam - programová služba/dni: Obecná televízia Liptovská Teplička/10. 6. 2012 a 13. 6. 
2012 
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS              číslo licencie: T/214 
 
13/ SK č.: 358-PLO/O-4595/2012 zo dňa 11. 9. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3757/273-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam - programová služba/dni: MARTIN.TV/11. 6. 2012 a 11. 7. 2012 
ÚK: GAYA, s.r.o.                  číslo licencie: TD/58 
 
14/ SK č.: 357-PLO/O-4594/2012 zo dňa 11. 9. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3757/273-2012) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/dni: MARTIN.TV/11. 6. 2012 a 29. 6. 2012 
ÚK: GAYA, s.r.o.                  číslo licencie: TD/58 
 
15/ SK č.: 368-PLO/O-4821/2012 zo dňa 25.09.2012 
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3852/279-2012) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d), § 39a ods. 2 s odkazom 
na § 39a ods. 5 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/dni: Pláž 33/16. 7. 2012 a 17. 7. 2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
16/ SK č.: 340-PLO/O-4386/2012 zo dňa 28. 8. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3229/241-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny /11. 6. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o                    číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod.  
 
17/ SK č.: 339-PLO/O-4385/2012 zo dňa 28. 8. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 3347/252-2012, 3522/253-2012) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny/18. 6. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod.  
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18/ SK č.: 359-PLO/O-4596/2012 zo dňa 11. 9. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 3523/260-2012, 3525/259-2012, 3562/262-2012, 3563/261-2012, 3576/264-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny /25. 6. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o                    číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod.  
 
 
NEVEREJNÉ 
 
19/ SK č. : 206-PLO/O-R46/2012 (po rozhodnutí NS SR) 
(vo veci pridelia frekvencie 94,5 MHz Žilina) 
(pokračovanie vo výberovom konaní vyhlásenom Radou dňa 26. 3. 2012) 
ÚK: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.  
        Best FM Media spol. s r.o. 
        GES Slovakia, s.r.o. 
        TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
        EUROPA 2, a.s. 
        RADIO ROCK, s.r.o. 
 
20/ SK č.: 489-PLO/D-6168/2012 zo dňa 10. 12. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: SANTOV, s.r.o.       
 
21/ SK č.: 471-PLO/D-5555/2012 zo dňa 16. 11. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: S - Team, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/215 
 
22/ SK č.: 488-PLO/D-6164/2012 zo dňa 10. 12. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/306 
 
23/ SK č.: 487-PLO/D-6129/2012 zo dňa 6. 12. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TV – SKV s.r.o.       číslo registrácie: TKR/243 
 
24/ SK č.: 481-PLO/D-6061/2012 zo dňa 3. 12. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: OMEGA PLUS spol. s r.o.      číslo licencie: T/74 
 
25/ SK č.: 497-PLO/D-6186/2012 zo dňa 11. 12. 2012 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.        číslo licencie: T/184 
 
26/ SK č. : 360-PLO/O-4597/2012 zo dňa 11. 9. 2012 
Doplnenie: Správa č. 15/2012/RO o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: SPINOZA, s.r.o.         číslo licencie: R/106 
 
27/ SK č.:  473-PLO/D-5879/2012 zo dňa 22. 11. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu  
ÚK: SPINOZA, s.r.o.         číslo licencie: R/106 
       Martin Černý 
       ATELIERY s.r.o.  
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28/ SK č.:  470-PLO/D-4852/2012 zo dňa 19. 11. 2012 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Marek Petráš        číslo licencie: R/93 
 
29/ Rôzne 
 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1192 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
sú splnené. 
 
Uznesenie č. 13-01/1.001: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 472-PLO/D-5793/2012 zo dňa 20. 11. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 13-01/2.002: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č.  472-PLO/D-5793/2012 začatom 
dňa 20.11.2012, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania:  
 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a  

843 56 Bratislava - Záhorská Bystrica  

 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o zh od nu t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u deľu je  
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MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
l i ce nc iu  č .  TD/ 104  

 
na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

 
1. Druh licencie: celoplošné  digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, MMDS, MVDS, IPTV 
2. Názov programovej služby: MARKÍZA CINEMA 

      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 168 hodín/týždenne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa e-mailového podania účastníka konania č. 5793/2012 z dňa 20.11.2012)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 20 % 
Programy –min. 80 % 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  
1. politická publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 0% 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 81% 
Zábavné programy – 19 % 
Hudobné programy – 0 % 
Šport – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 

 
6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: min. 0%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, CD 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam:  min. 51% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 10% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.): vzťahuje sa 
 



 6 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 12330/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 15.11.2012 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 
12330/B, oddiel: Sro, zo dňa 15.11.2012 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
1.1.  názov doplnkovej obsahovej služby: MARKÍZA CINEMAtext  

       1.2.  špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
2.1.  názov doplnkovej obsahovej služby: MARKÍZA CINEMAepg   
2.2   špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup k programovej službe 
 
3.1. názov doplnkovej obsahovej služby: MARKÍZA CINEMAplus 
3.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup k programovej službe 
 
Doložky iného verejného prenosu: 

       1.1. spôsoby verejného prenosu: DVB-S, DVB-C /KDS/, MMDS, MVDS, IPTV (vrátane 
doplnkových obsahových služieb). 
 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/001: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 472-PLO/D-5793/2012 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 15. 2. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Dozorovaný subjekt: Nitrička media s.r.o.              číslo registrácie: TKR/304 
 
Uznesenie č. 13-01/3.003: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie č. 
TKR/304, spoločnosti Nitrička media s.r.o., Nitra vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 
ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie 
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programových služieb Hustler TV, Daring! TV, Prima Family, Prima COOL, Prima Love, Barrandov, 
Viasat History, Viasat Explorer, Sport 1, Spektrum, Spektrum Home, TV Paprika, Nova, Nova Sports, 
Nova Cinema, Minimax, Óčko, Eurosport CZ, MTV Hits, Discovery Central Europe, Musiq 1, ČT 2, 
ČT 24, TV Lux, Cinemax, Cinemax 2, HBO, HBO 2 bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov.  

 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/002: 
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: 29. 1. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-01/003: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 25. 1. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5539/374-2012     
(na vysielanie programu Agentky D.E.B.S. zo dňa 3. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 13-01/3.004: 
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. 5539/374-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-01/004: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 1. 2013                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-01/3.005: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že program Agentky D.E.B.S. odvysielaný na programovej službe TV Markíza dňa 03.11.2012 
o cca 08:51 hod. v trvaní cca 112 minút 33 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil štyrikrát, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/005: 
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: 29. 1. 2013                               Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5774/388-2012     
(na vysielanie programu Náčelník Veľký had zo dňa 11. 11. 2012)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 13-01/5.006: 
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. 5774/388-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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



 9 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/006: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 1. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5978/414-2012     
(na vysielanie programu Farma zo dňa 26. 11. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-01/6.007: 
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. 5978/414-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/007: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 1. 2013                                Z: PgO 

 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5536/373-2012     
(na vysielanie zo dňa 3. 11. 2012 - hlasitosť)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 13-01/7.008: 
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. 5536/373-2012, 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. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/008: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 1. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5929/411-2012      
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent  zo dňa 24. 11. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
  
Uznesenie č. 13-01/8.009: 
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. 5929/411-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/009: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 1. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5337/368-2012     
(na vysielanie programu Lampáreň zo dňa 16. 9. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 13-01/9.010: 
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 § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 16.09.2012 o cca 13:35 odvysielal na televíznej programovej služby TV 
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MARKÍZA v programe Lampáreň príspevok s názvom Večne živá kráľovná, ktorým mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej televíznej 
programovej služby TV MARKÍZA. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/010: 
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: 29. 1. 2013                               Z: PLO 
 
Úloha č. 13-01/011: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 25. 1. 2013                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-01/9.011: 
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. 5337/368-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/012: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.  
T: 25. 1. 2013                     Z: PgO 
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K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5774/383-2012     
(na vysielanie programu Mladosť Butcha Cassidyho a Sundanca Kida zo dňa 21. 10. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 13-01/10.012: 
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. 5774/383-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/013: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 1. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5344/369-2012, 5344/370-2012       
(na vysielanie programu Regionálny Denník a Správy STV zo dňa 12. 10. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 13-01/11.013: 
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. 5344/369-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka a sťažnosť evidovanú pod č. 5344/370-2012 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľa na základe zákona, a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona 
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Danielová proti 
Škultéty  za 
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Vendrinský za   
Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 13-01/014: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 25. 1. 2013                                Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 467-PLO/O-5661/2012 zo dňa 6. 11. 2012 
Doplnenie: Správa č. 50/2012/TV o monitorovaní Obecnej televízie Liptovská Teplička 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam - programová služba/dni: Obecná televízia Liptovská Teplička/10. 6. 2012 a 13. 6. 
2012 
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS              číslo licencie: T/214 
          
Uznesenie č. 13-01/12.014: 
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. 467-PLO/O-
5661/2012 Ing. Ján Gnojčák – ELEKTROSERVIS, 

 
I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 
 
že v dňoch 10.06.2012 v čase od cca 16:00 hod. do cca 17:02 hod., v čase od cca 17:58 hod. do cca 
18:00 hod., v čase od cca 18:15 hod. do cca 18:18 hod., v čase od cca 18:56 hod. do cca 18:57 hod. 
a 13.06.2012 v čase od cca 11:00 hod. do cca 18:00 hod., v čase od cca 18:15 hod. do cca 18:18 hod. 
a v čase od cca 18:56 hod. do cca 18:57 hod. nezabezpečil trvalé označenie programovej služby 
Obecná televízia Liptovská Teplička nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

p o r u š i l  

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

že nedoručil Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy 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 za 
Holan   neprítomný 
Danielová za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

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

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

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

 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/015: 
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: 15. 2. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 358-PLO/O-4595/2012 zo dňa 11. 9. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3757/273-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam - programová služba/dni: MARTIN.TV/11. 6. 2012 a 11. 7. 2012 
ÚK: GAYA, s.r.o.                  číslo licencie: TD/58 
 
Uznesenie č. 13-01/13.015: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 358-PLO/O-
4595/2012 vedené voči spoločnosti GAYA, s r.o., Martin 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 
Danielová za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/016: 
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: 29. 1. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-01/017: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 1. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 357-PLO/O-4594/2012 zo dňa 11. 9. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3757/273-2012) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/dni: MARTIN.TV/11. 6. 2012 a 29. 6. 2012 
ÚK: GAYA, s.r.o.                  číslo licencie: TD/58 
 
Uznesenie č. 13-01/14.016: 
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. 357-PLO/O-
4594/2012 GAYA, s.r.o., Martin,  

 
I. 
 

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
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že dňa 29.06.2012 o cca 18:53 hod. odvysielal na programovej službe MARTIN.TV reklamný spot 
firmy Altgas, s.r.o., v ktorom došlo k nezabezpečeniu povinnosti, podľa ktorej nesmú v reklame 
účinkovať redaktori spravodajských programov, a to ani v obraze, ani vo zvuku, 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

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 MARTIN.TV dňa 11.06.2012 v čase od 12:00 hod. do 13:00 hod. 
odvysielal reklamné šoty 

– reklamný blok v čase od cca 12:26 hod. do cca 12:37 hod. v dĺžke 10 minút 56 sekúnd a 
– reklamný blok v čase od cca 12:45 hod. do cca 12:49 hod. v dĺžke 4 minúty 8 sekúnd 

v celkovom časovom rozsahu 15 minút 4 sekundy, teda o 3 minúty 4 sekundy dlhšom ako 12 minút, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/018: 
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:  15. 2. 2013                             Z: PLO 
 
Úloha č. 13-01/019: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 1. 2013                    Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 368-PLO/O-4821/2012 zo dňa 25.09.2012 
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3852/279-2012) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d), § 39a ods. 2 s odkazom 
na § 39a ods. 5 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/dni: Pláž 33/16. 7. 2012 a 17. 7. 2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 13-01/15.017: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 368-
PLO/O-4821/2012 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 
porušil 

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

a d) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

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 vizuálnu 
informáciu o tovare a ochrannej známke - Château Topoľčianky - Sekt 1933, ktorá naplnila definíciu 
umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom verejnosť zreteľne 
neinformoval o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu, ako 
aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou a zároveň tomuto 
tovaru a ochrannej známke v rámci programu pripisoval neprimeranú dôležitosť tým, že ich dvakrát 
zobrazil takým spôsobom, že etiketa fľaše s vyobrazením ochrannej známky tohto tovaru tvorila po 
dobu cca 5 sekúnd resp. cca 3 sekundy podstatnú časť obrazovky, čím porušil povinnosť umiestňovať 
produkty iba za podmienok ustanovených zákonom č. 308/2000 Z. z., 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. f) 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 **13, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/020: 
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: 15. 2. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-01/021: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 1. 2013                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-01/15.018: 
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. 368-PLO/O-
4821/2012 v časti týkajúcej sa možného porušenia § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom 
na § 39a ods. 5 písm. c) a d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti so službami Hotela Ring,, tovarmi 
alebo ochrannými známkami Zlatý Bažant, mattoni, granini, bristot, tuli a ASUS a možného porušenia 
§ 20 ods. 4 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. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Danielová za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/022: 
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: 29. 1. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 340-PLO/O-4386/2012 zo dňa 28. 8. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3229/241-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny /11. 6. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o                    číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod.  
  
Uznesenie č. 13-01/16.019: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 340-
PLO/O-4386/2012 MAC TV s.r.o., Bratislava  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že na televíznej programovej služby JOJ dňa 11.06.2012 o cca 21:23 hod. odvysielal program 
Extrémne rodiny, ktorého časť týkajúca sa osoby v programe označenej ako Tonko a osoby 
v programe označenej ako Marta, svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahli do ľudskej 
dôstojnosti účinkujúcich osôb v programe označených ako Katka, Tonko a jeho otec Anton, Dodo 
a jeho matka Marta, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Danielová za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   
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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. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 15 000,-  € , slovom pätnásťtisíc 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 **13, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/023: 
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: 15. 2. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-01/024: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 1. 2013                                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-01/16.020: 
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. 340-PLO/O-
4386/2012 v časti týkajúcej sa možného porušenia § 20 ods. 4 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 za 
Holan   neprítomný 
Danielová za 
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Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/025: 
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: 29. 1. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 339-PLO/O-4385/2012 zo dňa 28. 8. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 3347/252-2012, 3522/253-2012) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny/18. 6. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Uznesenie č. 13-01/17.021: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 339-
PLO/O-4385/2012 MAC TV s.r.o., Bratislava  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že na televíznej programovej služby JOJ dňa 18.06.2012 o cca 21:31 hod. odvysielal program 
Extrémne rodiny, ktorého časť týkajúca sa osoby v programe označenej ako Tonko a časť týkajúca sa 
osoby v programe označenej ako Marta, svojím obsahom a spôsobom spracovania zasiahli do ľudskej 
dôstojnosti účinkujúcich osôb v programe označených ako Katka, Tonko a pani Marta. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Danielová 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. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 6 000,- € , slovom šesťtisíc 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 **13, KS 6548. 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/026: 
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: 15. 2. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-01/027: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 1. 2013                                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-01/17.022: 
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. 339-PLO/O-
4385/2012 v časti týkajúcej sa možného zásahu do ľudskej dôstojnosti osoby v programe označenej 
ako Dodo 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. 
 
Úloha č. 13-01/028: 
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: 29. 1. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 359-PLO/O-4596/2012 zo dňa 11. 9. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 3523/260-2012, 3525/259-2012, 3562/262-2012, 3563/261-2012, 3576/264-2012) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Extrémne rodiny /25. 6. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o                    číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Uznesenie č. 13-01/18.023: 
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 
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podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 359-
PLO/O-4596/2012 MAC TV s.r.o., Bratislava  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 25.06.2012 o cca 21:31 hod. a v repríze dňa 26.6.2012 o cca 13:18 hod. odvysielal v rámci 
programovej služby JOJ program Extrémne rodiny, ktorého časť týkajúca sa osoby v programe 
označenej ako Tonko a osoby v programe označenej ako Martinka  svojím obsahom a spôsobom 
spracovania zasiahla do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich osôb v programe označených ako –Tonko, 
jeho otec Anton, jeho matka Iveta, Martinka, jej matka Hana a jej kamarátka Dana, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Danielová 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 25.06.2012 o cca 21:31 hod. a v repríze dňa 26.6.2012 o cca 13:18 hod. odvysielal v rámci 
programovej služby JOJ program Extrémne rodiny, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 
rokov, hoci tento obsahoval vyjadrenia napĺňajúce hodnotiace kritérium „obscénne vyjadrovanie“, 
podmieňujúce klasifikáciu a označenie programu ako nevhodného a neprístupného pre maloletých 
divákov do 18 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   neprítomný 
Danielová 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. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 12 000,-  € , slovom dvanásťtisíc eur. 
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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 **13, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 13-01/029: 
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: 15. 2. 2013                    Z: PLO 
 
Úloha č. 13-01/030: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25. 1. 2013                                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 13-01/18.024: 
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. 359-PLO/O-
4596/2012 v časti týkajúcej sa možného zásahu do ľudskej dôstojnosti osoby v programe označenej 
ako strýko Jano 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 
Danielová za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 13-01/031: 
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: 28. 1. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č. : 206-PLO/O-R46/2012 (po rozhodnutí NS SR) 
(vo veci pridelia frekvencie 94,5 MHz Žilina) 
(pokračovanie vo výberovom konaní vyhlásenom Radou dňa 26. 3. 2012) 
ÚK: ASISTENT CONSULTING COMPANY, s.r.o.  
        Best FM Media spol. s r.o. 
        GES Slovakia, s.r.o. 
        TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
        EUROPA 2, a.s. 
        RADIO ROCK, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 489-PLO/D-6168/2012 zo dňa 10. 12. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: SANTOV, s.r.o.  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 471-PLO/D-5555/2012 zo dňa 16. 11. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: S - Team, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/215 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 488-PLO/D-6164/2012 zo dňa 10. 12. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/306 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 487-PLO/D-6129/2012 zo dňa 6. 12. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TV – SKV s.r.o.       číslo registrácie: TKR/24 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 481-PLO/D-6061/2012 zo dňa 3. 12. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: OMEGA PLUS spol. s r.o.      číslo licencie: T/74 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 25/ 
SK č.: 497-PLO/D-6186/2012 zo dňa 11. 12. 2012 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.        číslo licencie: T/184 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 26/ 
SK č. : 360-PLO/O-4597/2012 zo dňa 11. 9. 2012 
Doplnenie: Správa č. 15/2012/RO o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: SPINOZA, s.r.o.         číslo licencie: R/106 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 27/ 
SK č.:  473-PLO/D-5879/2012 zo dňa 22. 11. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu  
ÚK: SPINOZA, s.r.o.         číslo licencie: R/106 
       Martin Černý 
       ATELIERY s.r.o.  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 28/ 
SK č.:  470-PLO/D-4852/2012 zo dňa 19. 11. 2012 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Marek Petráš        číslo licencie: R/93 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
Rôzne 29/ 
 
1/ Pripomienky Rady pre vysielanie a retransmisiu k návrhu novely Vyhlášky Ministerstva kultúry SR, 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o JSO 
 
Uznesenie č. 13-01/29.035: 
Predseda Rady informoval prítomných členov o znení predložených pripomienok.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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V Bratislave dňa 15. 1. 2013 
                                                                                                  

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


