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Zápisnica č. 13/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 26. 6. 2012 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Barbora Paulínyová 
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 234-PLO/D-2345/2012 zo dňa 26. 4. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.       
 
3/ SK č.: 211-PLO/O-2039/2012 zo dňa 3. 4. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK :  Slavconet s.r.o.       
 
4/ SK č.: 212-PLO/O-2040/2012 zo dňa 3. 4. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK : Slavomír Zakuťanský – SlavcONET, IČO: 43071066 
 
5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 2036/180-2012 zo dňa 10. 4. 2012 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: SWAN, a.s.      číslo registrácie: TKR/275 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2421/198-2012      
(na vysielanie programu  Dámsky klub zo dňa 12. 4. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2060/183-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny / Nebezpečné prenasledovanie zo dňa 26. 3. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2060/184-2012      
(na vysielanie programu KRIMI / Prenasledovaná žena sa bojí o život zo dňa 26. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39  
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1937/176-2012      
(na vysielanie zo dňa 1. 4. 2012 - hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2403/194-2012      
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(na vysielanie programu KRIMI noviny (Šialená jazda skončila smrťou – Auto preletelo ponad živý 
plot ) zo dňa 21. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39  
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2395/197-2012      
(na vysielanie programu Noviny o 17:00 (Hau du ju du?; Kam zmizli kvalitní angličtinári?) z dní  
3. a 4. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39  
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2710/218-2012      
(na vysielanie programu  Prístav nádeje zo dňa 19. 5. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2313/191-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 25. 4. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2472/203-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 27. 4. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2646/212-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 4. 5. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2650/213-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 8. 5. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1896/172-2012      
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade zo dňa 27. 3. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1922/174-2012      
(na vysielanie programu Modré z neba zo dňa 28. 3. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
19/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 2551/207-2012 a č. 2552/208-2012      
(na vysielanie programu  Správy STV z dní 4. 5. 2012 a 5. 5. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2046/178-2012      
(na vysielanie programu Statočné srdce zo dňa 7. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
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21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2198/186-2012      
(na vysielanie upútavky na program Hotel Paradise zo dňa 17. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2298/189-2012      
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 23. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2661/216-2012      
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 15. 5. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č.13/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 10. 4., 13. 4. 2012) 
Vysielateľ: Byty Čadca, s.r.o.       číslo licencie: T/161 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.19/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 4. 4., 11. 4. 2012) 
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.       číslo licencie: TD/36 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.21/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 1. 4. 2012) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 6/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 13. 3. 2012) 
Vysielateľ: Radio ON, s.r.o.       číslo licencie: R/99 
 
28/ SK č.: 43-PLO/O-431/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 6216/433-2011 a 6217/434-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 a § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  zákona  
č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Farmár hľadá ženu/31. 10. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod.   
 
29/ SK č.: 41-PLO/O-429/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6773/476-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Farmár hľadá ženu/Zetor Forterra 135/28. 11. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod.   
 
30/ SK č.: 140-PLO/O-1383/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 7026/493-2011) 
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(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň: MOTOR-CAR Nové Zámky/4. 12. 2011 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.       číslo licencie: T/116 
ÚP: 10:40 hod.   
 
31/ SK č.: 151-PLO/O-1790/2012 zo dňa 20. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 654/31-2012)  
(vo veci možného porušenia  § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Nová spevácka šou/17. 1. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
32/ SK č.: 225-PLO/O-2361/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 666/33-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované komunikáty/deň: upútavky na programy Črepiny* a Mafstory/28. 1. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
33/ SK č.: 150-PLO/O-1789/2012 zo dňa 20. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 157/11-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Šport/6. 1. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
34/ SK č.: 223-PLO/O-2359/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 920/57-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 24 ods. 11 
zákona č. 333/2004 Z. z.)    
Monitorovaný program/deň: Správy/18. 2. 2012 
ÚK: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: T/125 
 
35/ SK č.: 214-PLO/O-2042/2012 zo dňa 3. 4. 2012 
Doplnenie: Správa č. 5/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/dni: Televízia Nováky/3. 2. 2012 a 10. 2. 2012 
ÚK: BENET, s.r.o.        číslo licencie: T/122 
 
36/ SK č.: 233-PLO/O-2369/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6862/490-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/dni: Carisma TV/2. 12. 2011, 4. 12. 2011, 11. 12. 2011 
ÚK: Carisma tv, s.r.o.         číslo licencie: TD/57 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
37/ SK č.: 92-PLO/D-591/2012 zo dňa 2. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TERMOSAT, spol. s r.o.            číslo registrácie: TKR/249 
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38/ SK č.: 276-PLO/D-3078/2012 zo dňa 5. 6. 2012 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.             číslo registrácie: TKR/256 
39/ SK č.: 235-PLO/D-2345/2012 zo dňa 26. 4. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.     
Predkladá: PLO         Uvádza: Haťapka 
 
40/ SK č.: 266-PLO/D-2945/2012 zo dňa 30. 5. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: TD/7 
 
41/ SK č.: 154-PLO/D-1746/2012 zo dňa 22. 3. 2012 
vo veci žiadosti o predĺženie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: BENET, s.r.o.            číslo licencie: T/122   
 
42/ SK č.: 256-PLO/D-2870/2012 zo dňa 29. 5. 2012 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: NFC, s.r.o.         číslo licencie: TD/28 
 
43/ Rôzne 
 
 
Ústne pojednávanie: 
10:00 – MAC TV s.r.o. – SK č.: 43-PLO/O-432/2012 
10:20 – MAC TV s.r.o. – SK č.: 41-PLO/O-429/2012 
10:40 – Novocentrum Nové Zámky a.s.  - SK č.: 140-PLO/O-1383/2012 
 

 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 612 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 12-13/1.582: 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/ 
2/ SK č.: 234-PLO/D-2345/2012 zo dňa 26. 4. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.          
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Uznesenie č. 12-13/2.583: 
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. 234-PLO/D-2345/2012 zo dňa 
26.04.2012, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
PROGRES -T, s.r.o. 
Rovinka 938 
900 41 Rovinka 
 
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 PROGRES -T, s.r.o. , 900 41 Rovinka 938 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 99  
 

na digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

„I. 
 

1. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T,  DVB-S, DVB-C, DVB-H, MMDS, MVDS 

      2.   Názov programovej služby: INFOKANÁL  
      3.   Jazyk vysielania: slovenský, maďarský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. / denne 
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 2345/2012 zo dňa 26.04.2012 a  podania č. 
2956/2012 dňa 30.05.2012):  
a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie - max. 100 % 
    Programy - min. 0 % ( z toho preberaný program 0%) 
b) Programy (100%): 
    Spravodajstvo – 0 % 
    Publicistika: 0 % 
        1) polit. publicistika -  0 % 

     2) ostatná publicistika -  0 % 
Dokumentárne programy -0 % 
Dramatické programy - 0% 
Zábavné programy -0 % 
Hudobné programy - 0 % 
Vzdelávacie programy -0 % 
Náboženské programy -0 % 
Detské programy –0% 
Šport - 0% 
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6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 0%  

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

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 0%  
 ( podľa ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. – 100 % doplnkové 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: 0% (podľa ustanovenia 
§28 zákona č. 308/2000 Z. z. – 100 % doplnkové vysielanie)  

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. Jednotný systém označovania programov: v zmysle vyhlášky 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 Bratislava I., vložka číslo: 76411/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 17.05.2012 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 76411/B, oddiel: Sro, zo dňa 
17.05.2012. 
 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
 názov doplnkovej obsahovej služby: PROGRES 
 špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
   
 
Doložky iného verejného prenosu: 
a) spôsob verejného prenosu:  KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
b) spôsob verejného prenosu:  MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu. 
 
c)  názov doplnkovej obsahovej služby: PROGRES 
     špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-13/613: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 234-PLO/D-2345/2012 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti  PROGRES-T, s.r.o., Rovinka,  spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 26. 7. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 211-PLO/O-2039/2012 zo dňa 3. 4. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK :  Slavconet s.r.o. 
 
Uznesenie č. 12-13/3.584: 
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. 211-PLO/O-
2039/2012 vedené proti právnickej osobe Slavconet s.r.o., Sabinov 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  neprítomný na hlasovaní 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/614: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 6. 7. 2012                                            Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 212-PLO/O-2040/2012 zo dňa 3. 4. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK : Slavomír Zakuťanský – SlavcONET, IČO: 43071066 
 
Uznesenie č. 12-13/4.585: 
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. 212-PLO/O-
2040/2012 vedené proti fyzickej osobe Slavomír Zakuťanský - SlavcONET  IČO: 43 071 066, podľa § 
30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
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zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/615: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 6. 7. 2012                                            Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 2036/180-2012 zo dňa 10. 4. 2012 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Sťažnosť smeruje proti: SWAN, a.s.      číslo registrácie: TKR/275 
 
Uznesenie č. 12-13/5.586: 
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/275, spoločnosti SWAN, a.s., Bratislava, vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 
1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečiť, aby sa v domoch, kde bola zriadená verejná 
elektronická komunikačná sieť, nenarušila možnosť príjmu programových služieb v doterajšom 
rozsahu pre tých obyvateľov, ktorí nie sú účastníkmi tejto siete, takým spôsobom, že pri zriaďovaní a 
prevádzke verejnej elektronickej komunikačnej siete sa zdrží akýchkoľvek úkonov, ktorými by narušil 
príjem uvedených programových služieb. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/616: 
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: 10. 7. 2012                    Z: PLO 
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Úloha č. 12-13/617: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 6. 7. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2421/198-2012      
(na vysielanie programu  Dámsky klub zo dňa 12. 4. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-13/6.587: 
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 Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona vo veci 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 s tým, že v rámci 
televíznej programovej služby Jednotka dňa 12.04.2012 o cca 12:11 hod. odvysielal program Dámsky 
klub, obsahujúci vizuálnu informáciu o tovare – prístroj na cvičenie SLIM BELLY, ktorá mohla naplniť 
definíciu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom v tomto 
programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii 
umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu a tiež k porušeniu povinnosti 
nepripisovať neprimeranú dôležitosť príslušnému tovaru. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/618: 
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: 10. 7. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-13/619: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 7. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2060/183-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny / Nebezpečné prenasledovanie zo dňa 26. 3. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-13/7.588: 
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 



 11 

podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 2060/183-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/620: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 7. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2060/184-2012      
(na vysielanie programu KRIMI / Prenasledovaná žena sa bojí o život zo dňa 26. 3. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-13/8.589: 
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. 2060/184-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju v časti 
týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/621: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 6. 7. 2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-13/8.590: 
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 
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veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
26.03.2012 o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe JOJ v rámci programu KRIMI 
príspevok s názvom Prenasledovaná žena sa bojí o život, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/622: 
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: 10. 7. 2012                             Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1937/176-2012      
(na vysielanie zo dňa 1. 4. 2012 - hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-13/9.591: 
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. 1937/176-2012 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  neprítomný na hlasovaní 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/623: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 7. 2012                                Z: PgO 
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K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2403/194-2012      
(na vysielanie programu KRIMI noviny (Šialená jazda skončila smrťou – Auto preletelo ponad živý 
plot ) zo dňa 21. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-13/10.592: 
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. 2403/194-2012, 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  neprítomný na hlasovaní 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/624: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 7. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2395/197-2012      
(na vysielanie programu Noviny o 17:00 (Hau du ju du?; Kam zmizli kvalitní angličtinári?) z dní  
3. a 4. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-13/11.593: 
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. 2395/197-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju v časti 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/625: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 6. 7. 2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-13/11.594: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že odvysielal 
na programovej službe JOJ  

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

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

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

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-13/626: 
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: 10. 7. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-13/627: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 7. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2710/218-2012      
(na vysielanie programu  Prístav nádeje zo dňa 19. 5. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39              
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Uznesenie č. 12-13/12.595: 
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. 2710/218-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/628: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 6.7.2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2313/191-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 25. 4. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-13/13.596: 
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. 2313/191-2012, 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  neprítomný na hlasovaní 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/629: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 6. 7. 2012                                Z: PgO 
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K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2472/203-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 27. 4. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-13/14.597: 
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. 2472/203-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o., a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/630: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 7. 2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-13/14.598: 
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 § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom 
na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby TV Markíza dňa 27.04.2012 o cca 20:22 hod. odvysielal program Farma, 
obsahujúci vizuálnu informáciu o tovare – traktor značky John Deere, ktorá mohla naplniť definíciu 
umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom v tomto programe 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania 
produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení 
mediálnou komerčnou komunikáciou. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-13/631: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 10. 7. 2012                                Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2646/212-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 4. 5. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-13/15.599: 
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 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
04.05.2012 o cca 20:23 hod. odvysielal program Farma, ktorý by mohol ohroziť morálny vývin 
maloletých. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/632: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 10. 7. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-13/633: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 7. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2650/213-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 8. 5. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-13/16.600: 
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 § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 



 18 

08.05.2012 o cca 11:30 hod. odvysielal program Farma, ktorý by mohol ohroziť morálny vývin 
maloletých. 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/634: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 10. 7. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-13/635: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 7. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1896/172-2012      
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade zo dňa 27. 3. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-13/17.601: 
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. 1896/172-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/636: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 7. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
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Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1922/174-2012      
(na vysielanie programu Modré z neba zo dňa 28. 3. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-13/18.602: 
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. 1922/174-2012, 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  neprítomný na hlasovaní 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/637: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 6. 7. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 2551/207-2012 a č. 2552/208-2012      
(na vysielanie programu  Správy STV z dní 4. 5. 2012 a 5. 5. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-13/19.603: 
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. 2551/207-2012 a 2552/208-
2012, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, Rozhlasu a televízie 
Slovenska, vysielateľa na základe zákona a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný na hlasovaní 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/638: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 6. 7. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2046/178-2012      
(na vysielanie programu Statočné srdce zo dňa 7. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-13/20.604: 
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. 2046/178-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/639: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 6. 7. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2198/186-2012      
(na vysielanie upútavky na program Hotel Paradise zo dňa 17. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-13/21.605: 
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. 2198/186-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/640: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 7. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2298/189-2012      
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 23. 4. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-13/22.606: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo 
veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 23.4.2012 
o cca 15:55 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Hotel paradise, ktorý označil 
ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného 
systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/641: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 10. 7. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-13/642: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 6. 7. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2661/216-2012      
(na vysielanie programu Hotel Paradise zo dňa 15. 5. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 12-13/23.607: 
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. 2661/216-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/643: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 7. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.13/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 10. 4., 13. 4. 2012) 
Vysielateľ: Byty Čadca, s.r.o.       číslo licencie: T/161 
 
Uznesenie č. 12-13/24.608: 
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 BYTY Čadca, s.r.o 
držiteľovi licencie č. T/161 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že pri vysielaní programovej služby INFOKANÁL TKR Čadca počas dní 
10.04.2012 a 13.04.2012 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju 
programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) a vo veci možného porušenia § 
16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu 
vysielania z dňa 10.04.2012 a 13.04.2012 na vyžiadanie Rady. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-13/644: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 10.  7. 2012                                Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.19/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 4. 4., 11. 4. 2012) 
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.       číslo licencie: TD/36 
 
Uznesenie č. 12-13/25.609: 
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 TV ORAVIA s.r.o. 
držiteľovi licencie č. TD/36 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že pri vysielaní programovej služby TV ORAVIA  počas vysielania relácií Počasie, 
OD Infotext – regionálne spravodajstvo vo forme infotextu, Šport región Infotext – športové 
spravodajstvo vo forme infotextu, Kultúra región Infotext – kultúrno-spoločenské dianie vo forme 
infotextu v dňoch 4.4. a 11.4.2012 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke 
svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) a vo veci možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neposkytnutím 
súvislého záznamu vysielania z dní 04.04.2012 a 11.04.2012 na vyžiadanie Rady. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/645: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 10. 7. 2012                                Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.21/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 1. 4. 2012) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-13/26.610: 
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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania: 
- programovej služby JOJ zo dňa 01.04.2012 v čase od 10:55 hod. do 12:05 hod., 
- záznam vysielania programu Hotel Paradise zo dňa 23.04.2012 o cca 16:00 hod. 
odvysielaného na programovej službe JOJ. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/646: 
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: 10. 7. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 6/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 13. 3. 2012) 
Vysielateľ: Radio ON, s.r.o.       číslo licencie: R/99 
  
Uznesenie č. 12-13/27.611: 
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. 6/12/Ro o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 13.03.2012 vysielateľa Radio ON, s.r.o., Bratislava s licenciou č. R/99 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/647: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 6. 7. 2012                       Z: PgO 
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K bodu 28/ 
SK č.: 43-PLO/O-431/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 6216/433-2011 a 6217/434-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 a § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  zákona  
č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Farmár hľadá ženu/31. 10. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod.   
 
Uznesenie č. 12-13/28.612: 
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. 
43-PLO/O-431/2012 MAC TV s.r.o., 
  

I. 
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že na programovej službe JOJ dňa 31.10.2011 o cca 21:22 hod. odvysielal program Farmár hľadá 
ženu, ktorý klasifikoval ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, a ktorý obsahoval 
hodnotiace kritériá „obscénne vyjadrovanie“ a  „obscénne gestá“ podmieňujúce jeho klasifikáciu ako 
nevhodného a neprístupného pre maloletých divákov do 18 rokov, v dôsledku čoho jeho 
klasifikovaním účastníkom konania ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov 
došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. 
 

p o r u š i l  

porušil povinnosť ustanovenú v § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č.  
 

308/2000 Z. z. 
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že na programovej službe JOJ dňa 31.10.2011 o cca 21:22 hod. odvysielal program Farmár hľadá 
ženu, v ktorom boli umiestnené produkty, pričom nezabezpečil povinnosť zreteľne informovať 
verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri 
pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou. 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) a f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4 000 €, slovom štyritisíc eur.  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/648: 
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: 26. 7.  2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-13/649: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 7. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 41-PLO/O-429/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6773/476-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 a § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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Monitorovaný program/komunikát/deň: Farmár hľadá ženu/Zetor Forterra 135/28. 11. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod.   
 
Uznesenie č. 12-13/29.613: 
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. 41-
PLO/O-429/2012 MAC TV s.r.o.  

 

p o r u š i l  

 

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

tým, 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 28. 11. 2011 odvysielal o cca 23:13 hod. bezprostredne 
po programe Farmár hľadá ženu komunikát propagujúci traktor Zetor Forterra 135 a dňa 31. 10. 2011 
o cca 21:22, 21:58 hod., 22:34 hod., 22:55 hod. a cca 22:56 hod. pred, počas a po programe Farmár 
hľadá ženu komunikáty propagujúce traktor Zetor Forterra 135, 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. 
 
Hlasovanie: 

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

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

II. povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 

 

že na televíznej programovej službe JOJ dňa 28. 11. 2011 o cca 21:15 hod. a 31. 10. 2011 o cca 21:22 
hod. odvysielal programy Farmár hľadá ženu, ktoré boli sponzorované spoločnosťou ZETOR 
TRACTORS a.s., pričom účastník konania porušil povinnosť zreteľne označiť tieto programy ako 
sponzorované, program zo dňa 28.11.2011 na začiatku a na konci programu a program zo dňa 
31.10.2011 na konci programu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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  neprítomný na hlasovaní 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/650: 
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. 6. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 140-PLO/O-1383/2012 zo dňa 6. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 7026/493-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný komunikát/deň: MOTOR-CAR Nové Zámky/4. 12. 2011 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.       číslo licencie: T/116 
ÚP: 10:40 hod.   
 
Uznesenie č. 12-13/30.614: 
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. 
140-PLO/O-1383/2012 Novocentrum Nové Zámky a.s.  
 
  

p o r u š i l  
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povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že na televíznej programovej službe TV Nové Zámky dňa 4.12.2012 odvysielal o cca 18:16, 18:20, 
18:50, 18:55, 19:11, 19:16, 19:46, 19:50, 20:07, 20:11, 20:41, 20:45, 21:02, 21:06, 21:37, 21:41 
a 21:58 hod. reklamný spot propagujúci predajňu MOTOR-CAR Nové Zámky, v ktorom 
nezabezpečil, aby v reklame neúčinkovali moderátori spravodajských programov, a to ani v obraze, 
ani vo zvuku. 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona c. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona c. 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 na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/651: 
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: 26. 7. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-13/652: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 7. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 151-PLO/O-1790/2012 zo dňa 20. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 654/31-2012)  
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(vo veci možného porušenia  § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Nová spevácka šou/17. 1. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-13/31.615: 
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. 151-
PLO/O-1790/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že v rámci programovej služby TV MARKÍZA dňa 17.01.2012 o cca 19:00 hod. odvysielal 
v programe Televízne noviny príspevok s názvom Nová spevácka šou, ktorý obsahoval informácie 
o programe Hlas Česko Slovenska:  
 
Redaktorka (v obraze zábery zo šou – Michal David sa v kresle porotcu otáča smerom k spievajúcej 
súťažiacej, v pozadí na veľkej obrazovke je logo Hlas Česko Slovenska, zábery z tlačovej besedy): 
„Celkom nový projekt, ktorý je vo svete známy pod názvom Voice, začína vo februári a potrvá do júna. 
Okrem Slovenska a Česka ho tento rok pripravuje aj Nemecko, Francúzsko či Veľká Británia. Priamo 
na jeho scéne sa dnes konala tlačovka pre médiá.“  
Silvia Porubská, programová riaditeľka TV Markíza (v obraze): „Do tejto šou sa dostanú len dobrí 
speváci. To znamená, že diváci budú môcť sledovať naozaj dobré výkony.“ 
Redaktorka (v obraze – porotcovia na tlačovej besede, potom sedia v kreslách porotcov a počúvajú 
spev ženy): „Licencovaný program má presné pravidlá. Porota je vytvorená z koučov – z Dary Rolins, 
Rytmusa, Michala Davida a Jozefa Vojteka. Tí sú súťažiacim počas spevu otočení chrbtom a vyberajú 
len na základe hlasu. Tu je malá ochutnávka.“  
V obraze: Speváčka spieva na pódiu. Rytmus sedí v kresle, stláča tlačidlo. Moderátor Leoš Mareš sa 
raduje v zákulisí s mužom a dievčinou.  
Rytmus: „Radosť ťa počuť, radosť sa na teba pozerať. Keď som sa otočil, tak som bol úplne nadšený.“ 
Silvia Porubská, programová riaditeľka TV Markíza: „V podstate im celú tú šou odovzdávajú svoje 
skúsenosti, ktoré im pomôžu možno nielen v tom víťazstve.“  
Pepe ajeský, režisér speváckej šou: „Podporujú ich, stávajú sa z nich v priebehu tej súťaže kamaráti.“ 
Redaktorka: „Nová spevácka šou vo svete doteraz lámala rekordy v sledovanosti. Celkovo si ju kúpilo 
viac ako 21 krajín sveta. Katarína Gazdíková, televízia Markíza.“   
 
ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z., 
 
Hlasovanie: 

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



 31 

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 10 000 €, slovom desaťtisíc eur.  
 

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

 
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 na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/653: 
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: 26. 7. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-13/654: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 6. 7. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 225-PLO/O-2361/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 666/33-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované komunikáty/deň: upútavky na programy Črepiny* a Mafstory/28. 1. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 12-13/32.616: 
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 225-PLO/O-2361/2012 spoločnosť MAC 
TV s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
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I. že dňa 28.01.2012 o cca 17:47 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ PLUS 

upútavku na program Mafstory označenú ako nevhodnú a neprístupnú pre vekovú skupinu 
maloletých do 18 rokov pred 22:00 hod., čím došlo k nesprávnemu zaradeniu predmetnej 
upútavky do vysielania a tým k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 1 Jednotného systému 
označovania,  

II.  že dňa 28.01.2012 o cca 17:47 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ PLUS 
upútavku na program Črepiny*, ktorá bola cca prvé tri sekundy označená ako nevhodná pre vekovú 
skupinu maloletých do 15 rokov, pričom grafický symbol jednotného systému označovania sa 
následne zmenil na - nevhodná a neprístupná pre vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu § 6 ods. 5 Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/655: 
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: 26. 7. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-13/656: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 6. 7. 2012                               Z: PgO 



 33 

 
K bodu 33/ 
SK č.: 150-PLO/O-1789/2012 zo dňa 20. 3. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 157/11-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Šport/6. 1. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-13/33.617: 
Bod sa odročuje. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/657: 
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: 12. 7. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-13/658: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22. 6. 2012                    Z: PgO 
                                                                                            
K bodu 34/ 
SK č.: 223-PLO/O-2359/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 920/57-2012) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 24 ods. 11 
zákona č. 333/2004 Z. z.)    
Monitorovaný program/deň: Správy/18. 2. 2012 
ÚK: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 12-13/34.618: 
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 223-PLO/O-2359/2012 C.E.N. s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení  
s § 24 ods. 11 zákona č. 333/2004 Z. z.  

 
tým, 
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že dňa 18.2.2012 o cca 11:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TA3 program 
Správy, ktorý nebol odvysielaný rovnakým spôsobom a za rovnakých okolností ako v čase mimo 
volebnej kampane určenej podľa § 24 ods. 8 zákona č. 334/2004 Z. z. a ktorý mohol ovplyvniť 
hlasovanie voličov v prospech kandidujúcej politickej strany SKDÚ-DS, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá, 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3 písm. 
e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000 €, slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
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 **11, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/659: 
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: 26. 5. 2011                                                                      Z: PLO 
 
Úloha č. 12-13/660: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 6. 7. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 214-PLO/O-2042/2012 zo dňa 3. 4. 2012 
Doplnenie: Správa č. 5/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l)zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaná programová služba/dni: Televízia Nováky/3. 2. 2012 a 10. 2. 2012 
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ÚK: BENET, s.r.o.        číslo licencie: T/122 
 
Uznesenie č. 12-13/35.619: 
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. 214-
PLO/O-2042/2012 BENET, s.r.o., Nováky, držiteľ licencie č. T/122 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že dňa 03.02.2012 a 10.02.2012 od 16:00 hod. do 21:00 hod., okrem vysielania videotextu, trvalo 
neoznačil vysielanie programovej služby Televízia Nováky nezameniteľným obrazovým symbolom 
(logom), 
 
Hlasovanie: 

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

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 na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/661: 
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: 26. 7. 2012                    Z: PLO 
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Uznesenie č. 12-13/35.620: 
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. 214-PLO/O-2042/2012 vedené 
voči spoločnosti BENET, s.r.o., Nováky, držiteľ licencie č. T/122 v časti týkajúcej sa možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/662: 
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: 10. 7. 2012                                                                                                                                Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 233-PLO/O-2369/2012 zo dňa 24. 4. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6862/490-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná programová služba/dni: Carisma TV/2. 12. 2011, 4. 12. 2011, 11. 12. 2011 
ÚK: Carisma tv, s.r.o.         číslo licencie: TD/57 
 
Uznesenie č. 12-13/36.621: 
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. 233-
PLO/O-2369/2012 Carisma tv, s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že počas dní 2., 4. a 11.12.2011 nevysielal v súlade s časovým rozsahom vysielania uvedeným 
v licencii č. TD/57, čím došlo k porušeniu povinnosti vysielať v súlade s udelenou licenciou, 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

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 na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-13/663: 
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: 22.07.2012                                                                                                                   Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 92-PLO/D-591/2012 zo dňa 2. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: TERMOSAT, spol. s r.o.            číslo registrácie: TKR/249 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 276-PLO/D-3078/2012 zo dňa 5. 6. 2012 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.             číslo registrácie: TKR/256 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 235-PLO/D-2345/2012 zo dňa 26. 4. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.     
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
                                 
K bodu 40/ 
SK č.: 266-PLO/D-2945/2012 zo dňa 30. 5. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: TD/7 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
                                                                                         
K bodu 41/ 
SK č.: 154-PLO/D-1746/2012 zo dňa 22. 3. 2012 
vo veci žiadosti o predĺženie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: BENET, s.r.o.            číslo licencie: T/122 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 256-PLO/D-2870/2012 zo dňa 29. 5. 2012 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: NFC, s.r.o.         číslo licencie: TD/28 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
43/ Rôzne   
 
1/ Odpoveď na žiadosť Generálnej prokuratúry SR doručenú Rade dňa 5. 6. 2012 a zaevidovanú pod 
č. 3041/2012 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 12-13/43.628: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) schvaľuje stanovisko k tvrdeniam uvádzaným v 
podnete na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia doručenom Rade v prílohe k žiadosti Generálnej 
prokuratúry Slovenskej republiky doručenej Rade dňa 05.06.2012 a zaevidovanej pod č. 3041/2012. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté 
 
 
Úloha č. 12-13/670: 
Kancelária Rady zašle Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky schválené stanovisko. 
T: 30. 6. 2012                    Z: PLO 
 
 
2/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.televiziatrencin.sk 
Vysielateľ: „Slovakia okolo sveta s. r. o.“  
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číslo podania: 2618/2012 (doplnené podaním č. 3087/2012) 
Predkladá: PgO         
 
Uznesenie č. 12-13/43.629: 
Rada prijíma oznámenie spoločnosti "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.", Trenčín doručené Rade dňa 
14.05.2012 listom zaevidovaným pod č. 2618/2012 a doplnené listom zaevidovaným pod č. 3087/2012 
zo dňa 06.06.2012 týkajúce sa služby poskytovanej na internetovej stránke www.televiziatrencin.sk 
okrem sekcií Inzercia a Výroba reklamy, 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 na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-13/671: 
Kancelária Rady upovedomí spoločnosť "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.", Trenčín o vybavení jej 
oznámenia zo dňa 14.05.2012. 
T: 6. 7. 2012                    Z: PgO 

 
 
3/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.ipoma.eu 
Vysielateľ: PO-MA, spol. s r.o.   
číslo podania: 2940/2012 (doplnené podaním č. 3039/2012) 
Predkladá: PgO   
 
Uznesenie č. 12-13/43.630: 
Rada prijíma oznámenie spoločnosti PO-MA, spol. s r.o. zo dňa 30.05.2012 v časti týkajúcej sa sekcie 
„Úvod“  služby prevádzkovanej na internetovej stránke www.ipoma.eu v zmysle § 63a zákona č. 
308/2000 Z. z. 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 v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
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Úloha č. 12-13/672: 
Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa, spoločnosť PO-MA, spol. s r.o. o vybavení jej oznámenia 
zo dňa 30.05.2012. 
T: 6. 7. 2012                                Z: PgO 
 
 
4/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 5. 2012 
Predkladá: OE   
 
Uznesenie č. 12-13/43.631: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie  čerpanie rozpočtu k 31.5. 2012. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
 
5/ List Slovenskej filmovej a televíznej akadémie – vysielanie oznamov vo verejnom záujme (podpora 
slovenskej kinematrografie)  
 
 
 
V Bratislave dňa 26. 6. 2012 
                    
 

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


