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Zápisnica č. 11/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 29. 5. 2012 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Barbora Paulínyová 
Overil: Ing. Peter Alakša 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 218-PLO/D-2219/2012 zo dňa 19. 4. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Slovak Sport, s.r.o.       
 
3/ SK č.: 160-PLO/D-1945/2012 zo dňa 2. 4. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o.       
 
4/ SK č.:220-PLO/D-2221/2012 zo dňa 19. 4. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. TD/36   
ÚK: TV ORAVIA, s.r.o.            číslo licencie: TD/36 
 
5/ SK č.: 137-PLO/O-1380/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c) a f) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK : PO-MA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/169 
 
6/ Sťažnosť č. 2203/187-2012  zo dňa 18. 4. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) a b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti :  BBS, s.r.o.          
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1773/158-2012     
(na vysielanie upútavky na seriál Dr. House z dňa 18. 3. 2012)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona       
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1373/100-2012      
(na vysielanie programu Farma z dňa 10. 3. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
9/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č.: 1280/76-2012; 1371/94-2012; 1398/104-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 5. 3. a 6. 3. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
10/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1361/92-2012 a 1371/96-2012     
(na vysielanie programu Farma z dňa 8. 3. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
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11/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č.: 1371/97-2012; 1388/102-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 9. 3. a 12. 3. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1757/144-2012.      
(na vysielanie programu Farma z dňa 22.3.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1643/134-2012      
(na vysielanie Leo v sprche z dňa 17. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie:  AMS 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1357/88-2012      
(na vysielanie programu Druhý dych z dňa 9. 2. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/7 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1358/89-2012      
(na vysielanie programu Druhý dych z dňa 13. 2. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/7 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1402/106-2012, 1403/107-2012, 1404/108-2012, 1418/109-2012, 1419/110-2012, 
1420/111-2012, 1421/112-2012, 1422/113-2012, 1425/114-2012, 1426/115-2012, 1427/116-2012, 
1423/117-2012, 1429/118-2012, 1430/119-2012, 1428/120-2012, 1518/123-2012, 1559/124-2012, 
1576/125-2012, 1710/141-2012     
(na vysielanie upút. na program Sladký život playmate z dní 12. a 13. 3. 2012 a tiež samotného 
programu zo dňa 13. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                               čísla licencií: T/39, T/219 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1296/83-2012      
(na vysielanie programu KRIMI  z dňa 7. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39  
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1810/161-2012     
(na vysielanie programu Pálenica Borisa Filana z dňa 24. 3. 2012)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1649/129-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 20. 2. 2012)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1370/93-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 10. 3. 2012)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
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21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.15/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 19. 3. 2012) 
Vysielateľ: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov       číslo licencie: T/136 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 14/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 15. a 19. 3. 2012) 
Vysielateľ: Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o.    číslo licencie: T/213 
 
23/ SK č.: 158-PLO/O-1621/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
     159-PLO/O-1622/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
     244-PLO/O-2087/2011 zo dňa 29. 3. 2011 
     275-PLO/O-2406/2011 zo dňa 12. 4. 2011 
Doplnenie:  
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 325/23-2011) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 364/27-2011) 
Správa č.14/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
Správa č. 16/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované reklamné šoty/dni: Muconasal plus/31. 12. 2010, 22. 1. 2011, Paralen Hot Drink/ 
22. 1. 2011, Otrivin Complete/07.01.2011, Mucoplant Spitzwegerich Hustensaft/12. 2. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41, TD/7 
 
24/ SK č.: 119-PLO/O-804/2012 zo dňa 7. 2. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6599/464-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikát: 14. 10. 2011 od 23:00 hod. do 24:00 hod./Bez dychu 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
25/ SK č.: 118-PLO/O-803/2012 zo dňa 7. 2. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6442/453-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1, § 31a ods. 4, § 35 ods. 8, § 31a ods. 10  zákona č. 308/2000 
Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/dni: Jemné melódie/4. 11. 2011, 8. 11. 2011 
ÚK: TAM ART PRODUCTION, s.r.o.       číslo licencie: R/84 
 
26/ SK č.: 143-PLO/O-1386/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
Doplnenie: Správa č. 2/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e) a § 35 ods. 8  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/deň: Rádio GO DeeJay/16. 1. 2012  
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media            číslo licencie: R/89 
 
27/ SK č.: 152-PLO/O-1791/2012 zo dňa 20. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 421/22-2012) 
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/deň/čas: TV Levoča/ 23.01.2012/17:30 hod. – 19:00 hod.  
ÚK: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným      číslo licencie: T/177 
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NEVEREJNÉ 
 
28/ SK č.: 55-PLO/D-414/2012 zo dňa 27. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Dušan Sika – STELAR              číslo registrácie: TKR/156 
 
29/ SK č.: 128-PLO/D-910/2012 zo dňa 17. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: OTS, s.r.o.           číslo licencie: T/101 
 
30/ SK č.: 236-PLO/D-2419/2012 zo dňa 2. 5. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a zmena licencie na televízne 
vysielanie č. T/99 
ÚK: TV Pezinok, s.r.o.         číslo licencie: T/99   
 
31/ Rôzne 

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

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 507 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 12-11/1.482: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 218-PLO/D-2219/2012 zo dňa 19. 4. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Slovak Sport, s.r.o.   
 
Uznesenie č. 12-11/2. 483: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 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 znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“), v správnom konaní č. 218-PLO/D-2219/2012 zo dňa 19.04.2012, podľa ustanovenia § 27 
zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných 
obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby, 
doručenú Rade žiadateľom: 
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Slovak Sport,  s.r.o. 
Piaristická 2  
949 01 Nitra  
 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. správneho poriadku 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  
 

účastníkovi konania, spol.  Slovak Sport,  s.r.o., Nitra 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 96  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

I. 
1. Druh licencie: licencia na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, MVDS, IPTV  
2. Názov programovej služby: Slovak Sport. TV  
3. Jazyk vysielania: slovenský  
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín  denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č. 5743/2011 zo dňa 07.10.2011, doplneného listom č. 6919/2011 
dňa 07.12.2011 a listom č. 124/2012 zo dňa 11.01.2012 )  
 
 a) Programová služba (100%): 
 1. Doplnkové vysielanie – max.: 40 % 
             2. Programy - 60 % (z toho preberaný program – 0 %) 
             b) Programy (100 %)  

Spravodajstvo: 4 % 
Publicisticka:  
1)   politická publicistika: 0 % 
2) ostatná publicistika: 6 % 
Dokumentárne programy: 0 % 
Dramatické programy: 0 % 
Zábavné programy: 0 % 
Hudobné programy: 0 % 
Vzdelávacie programy: 0 % 
Náboženské programy: 0 %  
Detské programy: 0 % 
Šport: 90 %  

 
6.   Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený vysielaniu 

programov vo verejnom záujme: min.15% 
7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, 
mpeg, avi, mp4) 
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8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa 
ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z. 0 %   

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: podľa ustanovenia § 25 
zákona č. 308/2000 Z. z. 0%  

10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému označovania 
(vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 

 
II. 

1.  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 18085/N, 
oddiel: Sro, zo dňa 23.03.2012 

2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 18085/N, oddiel: Sro, zo dňa 
23.03.2012 

 
III. 

Doložka doplnkových obsahových služieb:  

EPG – elektronický programový sprievodca 

Doložky iného verejného prenosu: 

a) KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
b) MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/508: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 218-PLO/D-2219/2012 a zašle ho 
účastníkovi konania, spol. Slovak Sport, s.r.o.,  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 29. 6. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 160-PLO/D-1945/2012 zo dňa 2. 4. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o. 
 
Uznesenie č. 12-11/3. 484: 
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 
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zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 160-PLO/D-1945/2012  začatom 
dňa 02.04.2012, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
Levická televízna spoločnosť s.r.o. 
Námestie hrdinov 1  
934 01 Levice  
 

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  
 

spoločnosti Levická televízna spoločnosť s.r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/  
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MVDS 
      2.   Názov programovej služby: LTS 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: od 6:00 hod. do 24:00 hod. – jedna hodinová                               

opakujúca sa slučka v uvedenom časovom rozsahu, t.j. denne 18 hodín 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa  podania účastníka konania č. 1945/2012 zo dňa 02.04.2012)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 47,37  % 
Programy - min. 52,63 % (z toho preberaný program - %) 
 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 94,6 % 
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika - % 
    2.2 ostatná publicistika – 5,4 % 
3. Dokumentárne programy - % 
4. Dramatické programy - % 
5. Zábavné programy - % 
6. Hudobné programy: - % 
7. Vzdelávacie programy - % 
8. Náboženské programy - % 
9. Detské programy - % 
10. Šport - % 
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6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 15%  

7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD - video 

8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 

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: nevzťahuje sa na lokálne 
vysielanie 

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti  (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) 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: nevzťahuje sa (Vyhláška Ministerstva 
kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 

 
II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 12963/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 30.03.2012 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 12963/N, oddiel: Sro, zo dňa 30.03.2012 

 
III. 

 
 Doložky doplnkových obsahových služieb: - 

 
Zahraničná doložka: - 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
 
- KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
- MMDS, IPTV 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/509: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 160-PLO/D-1945/2012 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti  Levická televízna spoločnosť s.r.o. spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 29. 6. 2012                    Z: PLO 
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K bodu 4/ 
SK č.:220-PLO/D-2221/2012 zo dňa 19. 4. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. TD/36   
ÚK: TV ORAVIA, s.r.o.            číslo licencie: TD/36 
 
Uznesenie č. 12-11/4. 485: 
Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a  § 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 220-PLO/D-2221/2012   
zo dňa 19.04.2012 (č.p.d. 2221) a podľa ustanovenia § 28 zákona č.220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní, posúdila doručené oznámenie o zmene licencie  č. TD/36 na televízne vysielanie účastníka 
konania:  
 
TV ORAVIA  s.r.o. 
Miestneho priemyslu 1028 
029 01 Námestovo 
 

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

 
r o zh od nu t i e :  

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

 
mení 

 
licenciu č. TD/36 na digitálne televízne vysielanie nasledovne v časti televíznej programovej služby 
nasledovne :  
Článok I., bod č. 5. sa mení a znie: 
„5.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 

v podaní, doručenom Rade dňa 19.04.2012 ( č.p.d. 2221) a dňa 14.05.2012 ( č. 2637/2012): 
a)   Programová služba (100 %) 

Doplnkové vysielanie: max. 12,2 % 
Programy: min. 87,8 % 

b)   Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 36,16% 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0% 
2) ostatná publicistika – 55,51%  
Dokumentárne programy – 6,25%  
Dramatické programy –  0%  
Zábavné programy –   0%  
Hudobné programy –  2,08 %  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  
Šport – 0 %“ 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/510: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 220-PLO/D-2221/2012, zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti TV ORAVIA, s.r.o., Námestovo spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 29. 6. 2012                                           Z: PLO  
 
K bodu 5/ 
SK č.: 137-PLO/O-1380/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c) a f) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK : PO-MA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/169 
 
Uznesenie č. 12-11/5. 486: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 137-
PLO/O-1380/2012 vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty podľa ustanovení § 54 ods. 1 písm. 
c) a f) zákona č. 308/2000 Z. z. vedené voči účastníkovi konania: 
 
PO-MA spol. s r.o. 
Antolská 33 
969 01 Banská Štiavnica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

r o zh od nu t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

za s tav u je  
 

správne konanie č. 137-PLO/O-1380/2012 z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-11/511: 
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. 6. 2012                                                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Sťažnosť č. 2203/187-2012  zo dňa 18. 4. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) a b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti :  BBS, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 12-11/6. 487: 
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. 2203/187-2012, smerujúcu 
voči spoločnosti BSS, s.r.o., Nižná prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/170 a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/512: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12. 6. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1773/158-2012     
(na vysielanie upútavky na seriál Dr. House z dňa 18. 3. 2012)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-11/7. 488: 
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. 1773/158-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka 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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 



 12 

Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/513: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 8. 6. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1373/100-2012      
(na vysielanie programu Farma z dňa 10. 3. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.              čísla licencií: T/41, TD/7 
 
Uznesenie č. 12-11/8. 489: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia  

I.  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej 
službe TV Markíza pred a po programe Farma zo dňa 05.03.2012 o cca 20:22 hod. a o cca 
21:24 hod., zo dňa 08.03.2012 o cca 20:22 hod. a o cca 21:22 hod., zo dňa 09.03.2012 
o cca 20:21 hod. a o cca 21:37 hod., zo dňa 10.03.2012 o cca 20:16 hod. a o cca 21:51 
hod. a zo dňa 22.03.2012 o cca 20:22 hod. a o cca 21:31 hod. odvysielal komunikát 
označujúci za sponzora programu kuchyne Oresi, ktorý mohol naplniť definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. bez rozoznateľného a zreteľného oddelenia od 
iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami 
programovej služby, 

II.  § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že na programovej službe TV 
Markíza v dňoch 08.03.2012 od 20:00 hod. – 21:00 hod., 09.03.2012 od 20:00 hod. – 
21:00 hod., 10. 3. 2012 od 20:00 hod. – 21:00 hod. a 21:00 hod. – 22:00 hod., 22.03.2012 
od 20:00 hod. – 21:00 hod., mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom 
rozsahu vyššom ako 12 minút. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/514: 
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: 12. 6. 2012                             Z: PLO 
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Úloha č. 12-11/515: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi sťažnosti evidovanej pod č. 1373/100-2012 začatie správneho 
konania. 
T: 8. 6. 2012                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-11/8. 490: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči MARKÍZA SLOVAKIA, spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 10.03.2012 
o cca 20:15 hod., 22.03.2012 o cca 20:22 hod. a dňa 12.03.2012 o cca 14:11 hod. program Farma a na 
programovej službe DOMA odvysielal dňa 09.02.2012 o cca 21:16 hod. a 13.02.2012 o cca 21:04 hod. 
program Druhý dych obsahujúci umiestňovanie produktov podľa ustanovenia § 39a ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., pričom nezabezpečil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o umiestnení produktov 
na začiatku a na konci, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou 
komunikáciou. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/516: 
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: 12. 6. 2012                             Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č.: 1280/76-2012; 1371/94-2012; 1398/104-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 5. 3. a 6. 3. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-11/9. 491: 
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. 1280/76-2012, 1371/94-
2012, 1398/104-2012, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA 
vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona 
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/517: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 8. 6. 2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-11/9. 492: 
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. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Farma zo 
dňa 6.3.2012 o cca 14:30 hod. odvysielaného na programovej službe TV MARKÍZA. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/518: 
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: 12. 6. 2012                                        Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1361/92-2012 a 1371/96-2012     
(na vysielanie programu Farma z dňa 8. 3. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-11/10. 493: 
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. 1361/92-2012, 1371/96-
2012, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/519: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 8. 6. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č.: 1371/97-2012; 1388/102-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 9. 3. a 12. 3. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-11/11. 494: 
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. 1371/97-2012, 1388/102-
2012, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/520: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 8. 6. 2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-11/11. 495: 
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 § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti 
s tým, že odvysielal v rámci programovej služby TV Markíza dňa 06.03.2012 o cca o cca 14:25 – 
15:34 hod. a dňa 12.03.2012 o cca 13:00 – 14:11 hod. program Farma, pričom mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zreteľne označiť sponzorovaný program názvom sponzora, ak ide o právnickú 
osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom sponzora, ak ide o fyzickú osobu príp. logom 
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sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora na začiatku programu a na konci 
programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/521: 
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: 12. 6. 2012                                        Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1757/144-2012.      
(na vysielanie programu Farma z dňa 22.3.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41              
 
Uznesenie č. 12-11/12. 496: 
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. 1757/144-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-11/522: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 8. 6. 2012                    Z: PgO 
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K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1643/134-2012      
(na vysielanie Leo v sprche z dňa 17. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie:  AMS 
 
Uznesenie č. 12-11/13. 497: 
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 spoločnosti MAC TV s.r.o., 
Bratislava, poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke 
www.joj.sk  sekcia Archív vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že na stránke www.joj.sk v katalógu programov v sekcii Archív v rubrike HOTŠOT poskytoval 
programy Leo v sprche, Zuzana v sprche, Vierka sprcha, Hromadná sprcha, Viktorov striptíz pre 
Nikol, Chlapi v sprche, Klaudia v sprche, neboli označené príslušným grafickým symbolom 
Jednotného systému označovania (ďalej len „JSO“), čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/523: 
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: 12. 6. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-11/524: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 8. 6. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1357/88-2012      
(na vysielanie programu Druhý dych z dňa 9. 2. 2012) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 12-11/14. 498: 
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. 1357/88-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Doma vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/525: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  8. 6. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1358/89-2012      
(na vysielanie programu Druhý dych z dňa 13. 2. 2012) 
 
Uznesenie č. 12-11/15. 499: 
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. 1358/89-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Doma vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/526: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 6. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 1402/106-2012, 1403/107-2012, 1404/108-2012, 1418/109-2012, 1419/110-2012, 
1420/111-2012, 1421/112-2012, 1422/113-2012, 1425/114-2012, 1426/115-2012, 1427/116-2012, 
1423/117-2012, 1429/118-2012, 1430/119-2012, 1428/120-2012, 1518/123-2012, 1559/124-2012, 
1576/125-2012, 1710/141-2012     
(na vysielanie upút. na program Sladký život playmate z dní 12. a 13. 3. 2012 a tiež samotného 
programu zo dňa 13. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                               čísla licencií: T/39, T/219 
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Uznesenie č. 12-11/16. 500: 
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. 1402/106-2012, 1403/107-
2012, 1404/108-2012, 1418/109-2012, 1419/110-2012, 1420/111-2012, 1421/112-2012, 1422/113-
2012, 1425/114-2012, 1426/115-2012, 1427/116-2012, 1423/117-2012, 1429/118-2012, 1430/119-
2012, 1428/120-2012, 1518/123-2012, 1559/124-2012, 1576/125-2012, 1710/141-2012 smerujúce 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ a JOJ PLUS 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 za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/527: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 8. 6. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1296/83-2012      
(na vysielanie programu KRIMI  z dňa 7. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/3 
 
Uznesenie č. 12-11/17. 501: 
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) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 07.03.2012 o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe JOJ v rámci 
programu KRIMI príspevok s názvom Našli ho s podrezaným hrdlom. Údajne trpel schizofréniou, 
v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti a ktorý spôsobom svojho 
spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do práva na súkromie brata zosnulého Dušana. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-11/528: 
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: 12. 6. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-11/529: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 8. 6. 2012                  Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1810/161-2012     
(na vysielanie programu Pálenica Borisa Filana z dňa 24. 3. 2012)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-11/18. 502: 
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. 1810/161-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa na základe zákona  
Rozhlas a televízia Slovenska a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/530: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 6. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1649/129-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 20. 2. 2012)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-11/19. 503: 
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. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 20.02.2012 o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe TV 
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MARKÍZA v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Škôlky márne čakajú na peniaze, 
v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/531: 
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: 12. 6. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-11/532: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 8. 6. 2012                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-11/19. 503-1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1649/129-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o., a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti možného 
porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/533: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 8. 6. 2012                   Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1370/93-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 10. 3. 2012)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 12-11/20.504: 
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. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 10.03.2012 o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe TV 
MARKÍZA v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Obete komunizmu na pokraji 
záujmu, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/534: 
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: 12. 6. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-11/535: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 8. 6. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.15/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 19. 3. 2012) 
Vysielateľ: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov       číslo licencie: T/136 
 
Uznesenie č. 12-11/21.505: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 15/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 19.03.2012 vysielateľa Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov s licenciou č. T/136 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

 
Úloha č. 12-11/536: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 8. 6. 2012                       Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 14/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 15. a 19. 3. 2012) 
Vysielateľ: Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o.    číslo licencie: T/213 
 
Uznesenie č. 12-11/22.506: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 14/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 15.03.2012 a 19.03.2012 vysielateľa Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o., Raslavice s licenciou 
č. T/213 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/537: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 8. 6. 2012                       Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 158-PLO/O-1621/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
           159-PLO/O-1622/2011 zo dňa 15. 3. 2011 
           244-PLO/O-2087/2011 zo dňa 29. 3. 2011 
           275-PLO/O-2406/2011 zo dňa 12. 4. 2011 
Doplnenie:  
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 325/23-2011) 
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 364/27-2011) 
Správa č.14/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
Správa č. 16/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované reklamné šoty/dni: Muconasal plus/31. 12. 2010, 22. 1. 2011, Paralen Hot Drink/ 
22. 1. 2011, Otrivin Complete/07.01.2011, Mucoplant Spitzwegerich Hustensaft/12. 2. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41, TD/ 
 
Uznesenie č. 12-11/23.507: 
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 



 24 

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 správnych konaní č.  
 
158-PLO/O-1621/2011 
275-PLO/O-2406/2011 
244-PLO/O-2087/2011 
159-PLO/O-1622/2011 
 
spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým,  
 

I. že dňa 31.12.2010 o cca 18:11 hod. a dňa 22.1.2011 o cca 20:11 hod. odvysielal v rámci 
programovej služby TV MARKÍZA reklamný šot na liek Muconasal plus, počas ktorého sa po dobu 
cca 3 sekundy v dolnej časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Liek na vonkajšie použitie. 
Pozorne čítajte príbalovú informáciu pre používateľov. O najvhodnejšom použití sa poraďte so svojím 
lekárom alebo v lekárni.“, 
 
II. že dňa 12.2.2011 o cca 18:35 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA reklamný šot na liek Mucoplant Spitzwegerich Hustensaft, počas ktorého sa po dobu cca 2 
až 3 sekundy v dolnej časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Pozorne si prečítajte 
príbalovú informáciu a prípadné nežiaduce  účinky konzultujte so svojím lekárom alebo lekárnikom.“, 
 
III. že dňa 7.1.2011 o cca 20:30 hod.  v rámci televíznej programovej služby DOMA odvysielal 
reklamný šot na liek Otrivin Complete, počas ktorého sa po dobu cca 5 sekúnd v dolnej časti 
obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Otrivivn Complete® je liek na aplikáciu do nosa a je 
určený pacientom od 18 rokov. Liek obsahuje xylometazolini hydrochloridum a ipratropii bromidum. 
Pred použitím si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku, údaje na obale  a pripojené 
informácie o výrobku. O používaní lieku a prípadnom riziku a nežiaducich účinkoch sa poraďte 
s lekárom alebo lekárnikom.“, 
 
IV. že dňa 22.1.2011 o cca 20:12 hod. v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA 
odvysielal reklamný šot na liek PARALEN HOT DRINK, počas ktorého sa dvakrát po dobu cca 2 
sekundy v dolnej časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Paralen Hot Drink je liek na 
vnútorné použitie. Čítajte pozorne písomnú informáciu pre používateľa. O použité lieku sa poraďte 
s lekárom alebo lekárnikom.“, 
 
pričom v dôsledku krátkej doby zobrazenia a slabej čitateľnosti uvedených textových informácií 
nebolo zabezpečené, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné 
prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov 
lieku pribalenej k lieku, 

 
Hlasovanie: 

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

 
za čo mu ukladá 

 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 13 276,- €, slovom trinásťtisíc dvestosedemdesiatšesť eur.  
 

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

 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ...12, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/538: 
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: 7. 7. 2012                                                                                                           Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 119-PLO/O-804/2012 zo dňa 7. 2. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6599/464-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/komunikát: 14. 10. 2011 od 23:00 hod. do 24:00 hod./Bez dychu 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-11/24.508: 
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. 119-
PLO/O-804/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

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 14. 10. 2011 v čase 23:00 hod. – 24:00 hod. 
odvysielal reklamné šoty – reklamný blok v čase od cca 23:06 do cca 23:12 v dĺžke 6 minút, reklamný 
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blok 23:40 - 23:45:55 v dĺžke 5 minút a 55 sekúnd a o cca 23:46 hod. reklamu na film Bez dychu  
v dĺžke 10 sekúnd – v celkovom časovom rozsahu 12 minút a 5 sekúnd,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 319,- €, slovom tritisíc tristodevätnásť eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ...12, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/539: 
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: 29. 6. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-11/540: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 8. 6. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 118-PLO/O-803/2012 zo dňa 7. 2. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6442/453-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1, § 31a ods. 4, § 35 ods. 8, § 31a ods. 10  zákona č. 308/2000 
Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/dni: Jemné melódie/4. 11. 2011, 8. 11. 2011 
ÚK: TAM ART PRODUCTION, s.r.o.       číslo licencie: R/84 
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Uznesenie č. 12-11/25.509: 
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. 118-PLO/O-803/2011 
vysielateľ TAM ART PRODUCTION, s.r.o.,  

 
p o r u š i l  

 
I .  

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

tým, 
 
že na rozhlasovej programovej službe Jemné Melódie dňa 4. 11. 2011 odvysielal o cca 16:01:13 hod. 
a cca 16:01:41 hod., o cca 17:00:14 hod. a cca 17:00:39 hod., o cca 17:59:22 hod. a cca 17:59:53 hod. 
bezprostredne pred a po programe predpoveď počasia komunikát označujúci za sponzora programu 
spoločnosť kika Nábytok Slovensko, s.r.o., dňa 8. 11. 2011 odvysielal o cca 07:32:17 hod. a 
cca 07:32:40 hod., o cca 08:28:41 hod. a o cca 08:29:14 hod. bezprostredne pred a po programe 
predpoveď počasia komunikát označujúci za sponzora tohto programu Solmucol Sirup 90 ml. a dňa 
08.11.2011 o cca 07:12:33 hod. a o cca 07:14:04 hod. odvysielal komunikát, ktorý za sponzora súťaže 
7:10 označoval žehličku Tefal Aquaspeed Time Saver, ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z. z., čím došlo k odvysielaniu reklamných šotov bez ich rozoznateľného a 
zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami 
programovej služby, 
 

II. 
 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. t. 
 

tým, 
 

že na programovej službe Jemné Melódie odvysielal dňa 4. 11. 2011 o cca 16:09 hod komunikát 
propagujúci Grandhotel Kempinski High Tatras a o cca 17:32 hod. komunikát propagujúci produkty 
spoločnosti Valovič, ktoré naplnili definíciu dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby 
programu informačného charakteru podľa § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. bez tohto, aby 
vysielanie týchto komunikátov zreteľne oddelil slovným upozornením na charakter tohto vysielania, 
 
 

III. 
 

povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. t. 
 

tým, 
 

že na programovej službe Jemné Melódie odvysielal dňa 4. 11. 2011 o cca 16:56:39 hod. a dňa 8. 11. 
2011 o cca 07:55:39 hod. a o cca 08:53:10 hod. komunikát označujúci za sponzora programu Príjemné 
ráno s Evou Pribylincovou liek Prenevar 13, ktorého predaj je viazaný na lekársky predpis, ktorý 
naplnil definíciu mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 
z., 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/541: 
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:  29. 6. 2012                             Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-11/25.510: 
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. 118-PLO/O-
803/2011 vedené proti vysielateľovi TAM ART PRODUCTION, s.r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e  
 

v časti možného porušenia § 34 ods. 1 v súvislosti s odvysielaním komunikátu zo dňa 4. 11. 2011 
o cca 16:47:48 hod., ktorý propagoval výživový doplnok Benosen a komunikátu zo dňa 08. 11. 2011 
o cca 08:53:49 hod., ktorý propagoval Tefal Aquaspeed Time Saver a v časti možného porušenia § 31a 
ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/542: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania v časti a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  12. 6. 2012                                           Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-11/25.511: 
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 spoločnosti TAM ART 
PRODUCTION, s.r.o. vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
tým, že na televíznej programovej službe Jemné Melódie dňa 8. 11. 2011 o cca 07:13:43 hod. 
odvysielal sponzorovaný program Súťaž 7:10, v ktorom mohlo dôjsť k priamej podpore predaja alebo 
nákupu tovaru - žehličky Tefal Aquaspeed Time Saver. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/543: 
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: 12. 6. 2012             Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 143-PLO/O-1386/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
Doplnenie: Správa č. 2/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e) a § 35 ods. 8  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/deň: Rádio GO DeeJay/16. 1. 2012  
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media            číslo licencie: R/89 
 
Uznesenie č. 12-11/26.512: 
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. 143-PLO/O-
1386/2012 vysielateľ Marián Dokupil – Doko Media  

 
p o r u š i l  
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povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 
270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

tým, 
 
že v rámci programovej služby Rádio GO DeeJay odvysielal dňa 16.01.2012 v čase od cca 19:00 hod. 
do cca 20:00 hod. program Párty Plus - Ferry Corsten Countdown, a v čase od cca 22:00 hod. do cca 
24:00 hod. program Non stop - Global DeeJay Broadcast – Markus Schulz obsahujúce moderátorské 
vstupy a upútavky v anglickom jazyku, čím porušil povinnosť vysielať v štátnom jazyku, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/544: 
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:  29. 6. 2012                             Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-11/26.513: 
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. 143-PLO/O-
1386/2012 vedené proti vysielateľovi Marián Dokupil – Doko Media podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
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z a s t a v u j e  
 

v časti možného porušenia § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z., pretože odpadol dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/545: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania v časti a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  12. 6. 2012                                             Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-11/26.514: 
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 Marián Dokupil – 
Doko Media vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
rozhlasovej programovej služby Rádio GO DeeJay v rámci programu Supermix vysielaného dňa 
16.01.2012 o cca 06:00 odvysielal súťaž o dva lístky do kina Cinemax, ktorá mohla byť sponzorovaná 
spoločnosťou CINEMAX, a.s., pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti informovať o tejto 
skutočnosti diváka prostredníctvom zreteľného označenia názvom sponzora programu, ak ide o 
právnickú osobu, príp. logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora na začiatku 
programu a na konci programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/546: 
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: 12. 6. 2012                    Z: PLO 
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K bodu 27/ 
SK č.: 152-PLO/O-1791/2012 zo dňa 20. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 421/22-2012) 
(vo veci možného porušenia §  16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/deň/čas: TV Levoča/ 23.01.2012/17:30 hod. – 19:00 hod.  
ÚK: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným      číslo licencie: T/177 
  
Uznesenie č. 12-11/27.515: 
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. 152-PLO/O-1791/2012 vedené 
voči spoločnosti TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným., v časti týkajúcej sa možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. neposkytnutia súvislého záznamu na 
vyžiadanie Rady zo dňa 23.01.2012 od 17.30 hod. do 19.00 hod. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/547: 
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: 8. 6. 2012                                                                                                                                  Z: PLO 
  
Uznesenie č. 12-11/27.516: 
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. 
152-PLO/O-1791/2012  spoločnosť TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným 
 

porušil  
 

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

tým, že nezabezpečil trvalé označenie svojej programovej služby TV Levoča nezameniteľným 
obrazovým symbolom (logom) dňa 23. 1. 2012 v čase od cca 17:30 hod. do cca 18:00 hod. počas 
videotextového vysielania  
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

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

za čo mu ukladá 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/548: 
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: 29. 6. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 55-PLO/D-414/2012 zo dňa 27. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Dušan Sika – STELAR              číslo registrácie: TKR/156 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 128-PLO/D-910/2012 zo dňa 17. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: OTS, s.r.o.           číslo licencie: T/101 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
T: 29. 6. 2012                                           Z: PLO  
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K bodu 30/ 
SK č.: 236-PLO/D-2419/2012 zo dňa 2. 5. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a zmena licencie na televízne 
vysielanie č. T/99 
ÚK: TV Pezinok, s.r.o.         číslo licencie: T/ 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
31/ Rôzne   
1/ SK č.: 117-PLO/O-802/2012 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona  
č. 308/2000 Z. z.  
MAC TV s.r.o.  – Noviny/Českí lekári nekomentujú – Marián Kollár ich prirovnal k okupantom zo 
dňa 5. 12. 2011 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 12-11/31.520: 
Rada berie na vedomie písomné vyhotovenie rozhodnutia č. RL/35/2012  
 
2/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.tvvranov.sk 
Vysielateľ: Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou 
číslo podania: 2117/2012 
Predkladá: PgO   
       
Uznesenie č. 12-11/31.521: 
Rada prijíma oznámenie subjektu Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad Topľou 
zo dňa 11.4.2012 doplnené listom č. 2117/2012 dňa 13.4.2012 týkajúce sa služby poskytovanej na 
internetovej stránke www.tvvranov.sk, nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti  
a predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, spĺňa 
definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie podľa § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-11/551: 
Kancelária Rady upovedomí subjekt Mestský dom kultúry, príspevková organizácia, Vranov nad 
Topľou o vybavení jeho oznámenia zo dňa 11. 4. 2012. 
T: 8. 6. 2012                    Z: PgO 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. aprílu 2012 
Predkladá: RK, OE 
 
Uznesenie č. 12-11/31.522: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie  čerpanie rozpočtu k 30. 4. 2012. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
4/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
Predkladané: OE 
 
Uznesenie č. 12-11/31.523: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady 
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce spojené s vypracovaním Správy  
o stave vysielania v SR a o činnosti RVR za rok 2011. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
5/ Žiadosť FO o sprístupnenie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám 
 
Uznesenie č. 12-11/31.524: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako správny orgán príslušný podľa § 2 ods. 2 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode 
informácií“) podľa § 18 ods. 2 a § 8 ods. 1 a § 9 ods. 2 zákona o slobode informácií rozhodla, že 
nevyhovuje žiadosti fyzickej osoby Jozefa Beňadika, Štefana Králika 10, 814 08 Bratislava 
v časti, v ktorej požaduje sprístupnenie informácií predložených Rade spoločnosťou CORPORATE 
LEGAL, s. r. o., Mestská 1, Bratislava 831 03, IČO: 36 859 052, v súvislosti so správnymi konaniami 
178-PLO/O-R18/2012, 179-PLO/O-R19/2012, 180-PLO/O-R20/2012, 181-PLO/O-R21/2012, 182-
PLO/O-R22/2012, 183-PLO/O-R23/2012, 184-PLO/O-R24/2012, 185-PLO/O-R25/2012, 186-PLO/O-
R26/2012, 187-PLO/O-R27/2012, 188-PLO/O-R28/2012, 189-PLO/O-R29/2012, 190-PLO/O-
R30/2012, 191-PLO/O-R31/2012, 192-PLO/O-R32/2012, 193-PLO/O-R33/2012, 194-PLO/O-
R34/2012, 195-PLO/O-R35/2012, 196-PLO/O-R36/2012, 197-PLO/O-R37/2012, 198-PLO/O-
R38/2012, 199-PLO/O-R39/2012, 200-PLO/O-R40/2012, 201-PLO/O-R41/2012, 202-PLO/O-
R42/2012, 203-PLO/O-R43/2012, 204-PLO/O-R44/2012, 205-PLO/O-R45/2012, spadajúcich pod 
bankové tajomstvo podľa § 91 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách, pod daňové tajomstvo podľa 
§ 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a pod § 9 ods. 2 zákona o slobode informácií, nakoľko sprístupnenie týchto informácií je 
podľa vyššie uvedených ustanovení zákona o slobode informácií obmedzené. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
6/ Plán zasadnutí Rady v 2. polroku 2012 
Predkladá: PR 
 
Uznesenie č. 12-11/31.525: 
Rada schálila predložený plán zasadnutí. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
7/ Doplnenie k Návrhu na vyjadrenie uchádzača z výberového konania – upozornenie na porušenie 
zákona   
 
Uznesenie č. 12-11/31.526: 
Rada vzala na vedomie podanie – Doplnenie k Návrhu na vyjadrenie uchádzača z výberového konania 
– upozornenie na porušenie zákona  spoločnosti Viva Production House, s.r.o. zo dňa 25. 5. 2012 
a zamietla žiadosť o ústne vypočutie spoločnosti Viva Production House, s.r.o. 
 
Úloha č. 12-11/552: 
Kancelária Rady vyhotoví a doručí odpoveď k podaniu spoločnosti Viva Production House, s.r.o 
T: 5. 6. 2012              Z:PLO 
 
 
V Bratislave dňa 29. 5. 2012 
 
                    

                                                                                                  Mgr. Karol Haťapka 
                podpredseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                               
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Barbora Paulínyová 
Overil: Ing. Peter Alakša 
 
 


