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Zápisnica č. 18/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 9. 10. 2012 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Alakša 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3809/276-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny  zo dňa 12. 7. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4035/286-2012     
(na vysielanie programu Ťažký zločin (hlasitosť reklamy)  zo dňa 29.7.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
4/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 4255/302-2012, 4272/303-2012, 4273/304-2012, 4316/309-2012)   
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 20.8.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3993/285-2012      
(na vysielanie upútavky na  Extrémne prípady zo dňa 25.7.2012)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 34353/311-2012      
(na vysielanie programu Recept na bohatstvo zo dňa 28.8.2012)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3847/294-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny  zo dňa 10. 7. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
   
8/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 4176/295-2012, 4176/296-2012, 4176/297-2012     
(na vysielanie programu Dobrý večer, Slovensko zo dňa 24.7.2012, 31.7.2012, 7.8.2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona    
 
9/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 37/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorovaný program Večer pod lampou z dňa 28. 6. 2012) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                      
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10/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 42/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 21. a 22. 6. 2012) 
Vysielateľ: Perfects akciová spoločnosť              číslo licencie: T/90 
 
11/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 12/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: .14. 06. 2012) 
Vysielateľ: L-MEDIA s.r.o.                      číslo licencie: R/107 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 43/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 31.8., 4.9.2012) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.,    číslo licencie: T/86 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 33/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:17. a 24.6.2012 ) 
Vysielateľ: Kabelovka, spol. s r.o.              číslo licencie: T/107 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 28/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 11. a 13.6.2012 ) 
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/54 
 
15/ SK č.: 293-PLO/O-3295/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa č. 16/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.   
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadané záznamy z dní/program/programová služba: 12.03.2012, 13.03.2012, 14.03.2012, 
15.03.2012, 16.03.2012, 17.03.2012, 19.03.2012, 20.03.2012, 21.03.2012, 22.03.2012, 23.03.2012, 
28.03.2012/Hotel Paradise/JOJ, 22.03.2012/Profesionáli/JOJ, 13.03.2012/Sladký život playmate/JOJ 
PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, T/219 
   
16/ SK č.: 312-PLO/O-3601/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 2298/189-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadané záznamy z dní/program/programová služba: 01.04.2012 od cca 10:55 do 12:05 hod./JOJ, 
23.04.2012 o cca 16:00 hod./Hotel Paradise/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39  
 
17/ SK č.: 305-PLO/O-3594/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 2060/184-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: KRIMI/Prenasledovaná žena sa bojí o život/26.03.2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
    
18/ SK č.: 249-PLO/O-2718/2012 zo dňa 15.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 1640/127-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Spomienky na prvý Slovenský štát/14.03.2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
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19/ SK č.: 320-PLO/O-3830/2012 zo dňa 10.07.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 2798/221-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Regionálny Denník/09.05.2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
      
20/ SK č.: 304-PLO/O-3593/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 2421/198-2012) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2  s odkazom na § 39a ods. 5 písm. c) a d)  zákona č. 308/2000 
Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Dámsky klub/12.04.2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
21/ SK č.: 307-PLO/O-3596/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 2472/203-2012) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  zákona č. 308/2000  
Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Farma/27.04.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
22/ SK č.: 274-PLO/O-3055/2012 zo dňa 29.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 1370/93-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Obete komunizmu na pokraji 
záujmu/10.03.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
 
NEVEREJNÉ 
 
23/ SK č.: 347-PLO/O-4394/2012 zo dňa 28.08.2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: VYDAVTE ĽSTVO TEMPO, s.r.o.     číslo licencie: T/179 
 
24/ SK č.: 363-PLO/D-4611/2012 zo dňa 17.09.2012 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie   
ÚK: TV AGENCY, s.r.o.          číslo licencie: T/212 
 
25/ SK č.: 334-PLO/D-4271/2012 zo dňa 21.08.2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.        číslo licencie: R/88 
 
26/ SK č.: 350-PLO/D-4531/2012 zo dňa 10.09.2012 
vo veci oznámenia o zmene programovej štruktúry 
ÚK: D.EXPRES, a.s.          číslo licencie: R/66 
 
27/ SK č.: 364-PLO/D-4697/2012 zo dňa 21.09.2012 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15    
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28/ SK č.: 351-PLO/D-4496/2012 zo dňa 07.09.2012 
vo veci žiadosti o odňatie registrácie retransmisie  
ÚK: SBD SOBRANCE         číslo registrácie: TKR/175 
 
29/ SK č.: 352-PLO/D-4444/2012 zo dňa 05.09.2012 
vo veci oznámenia o zmene územného rozsahu  
ÚK: VARES, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/107 
 
30/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.regnomedia.sk 
Oznamovateľ: Zdenko Šmondrk-REGNO, Nová Baňa 
číslo podania: 4144/2012 
 
31/ Rôzne 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 931 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 12-18/1.849: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3809/276-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny  zo dňa 12. 7. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-18/2.850: 
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. 3809/276-2012, 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  
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
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Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný  

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

Úloha č. 12-18/932: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 10. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4035/286-2012     
(na vysielanie programu Ťažký zločin (hlasitosť reklamy)  zo dňa 29.7.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-18/3.851: 
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. 4035/286-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/933: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 10. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 4255/302-2012, 4272/303-2012, 4273/304-2012, 4316/309-2012)   
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 20.8.2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-18/4.852: 
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. 4255/302-2012, 4272/303-
2012, 4273/304-2012 a 4316/309-2012 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
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MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/934: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19. 10. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3993/285-2012      
(na vysielanie upútavky na  Extrémne prípady zo dňa 25.7.2012)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39   
 
Uznesenie č. 12-18/5.853: 
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 MAC TV s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 25. 7. 2012 o cca 
11:15 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ, upútavku na program Extrémne prípady, 
v ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama čestná a slušná. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/935: 
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: 23. 10. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-18/936: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 19. 10. 2012                    Z: PgO 
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K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 34353/311-2012      
(na vysielanie programu Recept na bohatstvo zo dňa 28.8.2012)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-18/6.854: 
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. 4353/311-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ Plus, 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   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/937: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 10. 2012                               Z: PgO  
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3847/294-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny  zo dňa 10. 7. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-18/7.855: 
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. 3847/294-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/938: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 10. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 4176/295-2012, 4176/296-2012, 4176/297-2012     
(na vysielanie programu Dobrý večer, Slovensko zo dňa 24.7.2012, 31.7.2012, 7.8.2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona) 
 
Uznesenie č. 12-18/8.856: 
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. 4176/295-2012, 4176/296-
2012 a 4176/297-2012, smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko 
vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala ich podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/939: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19. 10. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 37/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorovaný program Večer pod lampou z dňa 28. 6. 2012) 
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 12-18/9.857: 
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. 37/12/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
programu Večer pod lampou zo dňa 28.06.2012 odvysielanom v rámci programovej služby Dvojka 
vysielateľa na základe zákona, Rozhlasu a televízie Slovenska nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 10/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 42/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 21. a 22. 6. 2012) 
Vysielateľ: Perfects akciová spoločnosť              číslo licencie: T/90 
 
Uznesenie č. 12-18/10.858: 
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 Perfects, a.s., Dunajská 
Streda, držiteľovi licencie č. T/90 vo veci možného porušenia  

I.   § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 21. a 22.06.2012 
odvysielal v rámci televíznej programovej služby Mestská televízia DSTV 
sponzorovaný program Správy (v slovenskom a maďarskom jazyku), ktorý mohol byť 
spravodajským programom, 

II.  § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 21. a 22.06.2012 
odvysielal program Magazín DSTV (v slovenskom a maďarskom jazyku), pričom 
sponzorský odkaz sponzorov programu uviedol len po skončení predmetného 
programu, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti označiť sponzora programu na 
začiatku a na konci programu.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/940: 
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: 23. 10. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 12/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: .14. 06. 2012) 
Vysielateľ: L-MEDIA s.r.o.                      číslo licencie: R/107 
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Uznesenie č. 12-18/11.859: 
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 L-MEDIA s.r.o., vo 
veci možného porušenia 

I. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe L-Rádio 
dňa 14.6.2012 o cca 06:02, 09:32, 16:30 hod. odvysielal komunikát propagujúci subjekt 
Alconet napĺňajúci definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý 
nebol rozoznateľne a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby,  

II.  § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe L-Rádio 
odvysielal dňa 14.6.2012 o cca 10:06 hod., 11:15 hod., 12:06 hod. komunikát 
propagujúci reštauračné zariadenia, a o cca 14:41 hod. komunikát propagujúci hotel 
Liptovský Dvor, ktorý mohol naplniť 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.  § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe L-
Rádio odvysielal dňa 14.6.2012 v rámci programu Región MIX L-Rádia odvysielaného 
o cca 17:00 hod., informácie o subjekte Bankovní institut Vysoká škola, ktoré mohli 
naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z.,  

IV.  § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe L-Rádio 
odvysielal dňa 14.6.2012 v čase o cca 06:22, 07:21, 08:21, 09:23, 14:22, 15:22 a 16:25 
hod. sponzorovaný program Dopravný servis, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
program zreteľne označiť názvom sponzora programu, logom sponzora alebo odkazom na 
výrobok alebo službu sponzora na jeho konci. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/941: 
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: 23. 10. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 43/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 31.8., 4.9.2012) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.,    číslo licencie: T/86              
 
Uznesenie č. 12-18/12.860: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 43/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 31.08.2012 a 04.09.2012 vysielateľa Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o., s licenciou č. T/86 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/942: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19. 10. 2012                           Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 33/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:17. a 24.6.2012 ) 
Vysielateľ: Kabelovka, spol. s r.o.              číslo licencie: T/10 
 
Uznesenie č. 12-18/13.861: 
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 KABELOVKA, spol. 
s r.o. držiteľovi licencie č. T/107 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že pri vysielaní programovej služby KABELOVKA počas vysielania v dňoch 
17.6.2012 a 24.6.2012 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 17.6.2012 a 24.6.2012 na vyžiadanie Rady. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-18/943: 
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: 19. 10. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 33/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:17. a 24.6.2012 ) 
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.             číslo licencie: TD/54 
 
Uznesenie č. 12-18/14.863: 
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. 28/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 11.06.2012 a 13.06.2012 vysielateľa Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o., s licenciou č. 
TD/54 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/944: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19. 10. 2012                       Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 293-PLO/O-3295/2012 zo dňa 12.06.2012 
Doplnenie: Správa č. 16/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.   
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadané záznamy z dní/program/programová služba: 12.03.2012, 13.03.2012, 14.03.2012, 
15.03.2012, 16.03.2012, 17.03.2012, 19.03.2012, 20.03.2012, 21.03.2012, 22.03.2012, 23.03.2012, 
28.03.2012/Hotel Paradise/JOJ, 22.03.2012/Profesionáli/JOJ, 13.03.2012/Sladký život playmate/JOJ 
PLUS 
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, T/219 
 
Uznesenie č. 12-18/15.864: 
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. 
293-PLO/O-3295/2012, MAC TV s.r.o.,  
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porušil povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania  
- programovej služby JOJ zo dňa 12.3.2012 v čase od 20:00 hod. do 20:30 hod. a v čase od 

10:20 hod. do 10:40 hod., zo dňa 13.3.2012 v čase od 20:00 hod. do 20:30 hod. a od 21:00 
hod. do 21:30 hod., zo dňa 14.3.2012 v čase od 19:50 hod. do 20:30 hod. a záznam vysielania 
programu Hotel paradise zo dňa 12.3.2012 odvysielaného o cca 21:30 hod., Hotel paradise zo 
dňa 13.3.2012 odvysielaného o cca 14:45 hod. a o cca 21:30 hod., Hotel paradise zo dňa 
14.3.2012 odvysielaného o cca 15:00 hod. a cca 22:30 hod., Hotel paradise zo dňa 15.3.2012 
odvysielaného o cca 15:00 hod a o cca 21:30 hod., Hotel paradise zo dňa 16.3.2012 
odvysielaného o cca 15:00 hod. a o cca 22:05 hod., Hotel paradise zo dňa 17.3.2012 
odvysielaného o cca 11:50 hod., Hotel Paradise zo dňa 19.3.2012 odvysielaného o cca 15:00 
hod. a o cca 21:30 hod., Hotel Paradise zo dňa 20.3.2012 odvysielaného o cca 14:45 hod. a 
o cca 22:30 hod., Hotel Paradise zo dňa 21.3.2012 odvysielaného o cca 15:00 hod. a o cca 
22:30 hod., Hotel Paradise zo dňa 22.3.2012 odvysielaného o cca 22:30 hod., Hotel Paradise 
zo dňa 23.3.2012 odvysielaného o cca 15:00 hod., Hotel Paradise zo dňa 28.3.2012 
odvysielaného o cca 15:00 hod., Profesionáli zo dňa 22.3.2012 odvysielaného o cca 16:00 
hod. na programovej službe JOJ,  

- záznam vysielania programu Sladký život playmate zo dňa 13.3.2012 odvysielaného o cca 
22:10 hod. na programovej službe JOJ  Plus, 

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 000,- €, slovom tritisíc 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   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
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Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/945: 
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: 9. 11. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 312-PLO/O-3601/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 2298/189-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadané záznamy z dní/program/programová služba: 01.04.2012 od cca 10:55 do 12:05 hod./JOJ, 
23.04.2012 o cca 16:00 hod./Hotel Paradise/JOJ 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-18/16.865: 
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. 312-PLO/O-3601/2012, MAC TV s.r.o.,  
 

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

tým, 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 1.4.2012 
v čase od 10:55 hod. do 12:05 hod., 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc eur.  
 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/946: 
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: 9. 11. 2012                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-18/16.866: 
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. 312-PLO/O-
3601/2012 vedené proti vysielateľovi MAC TV s.r.o.  v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z., ku ktorému malo dôjsť nedodaním súvislého záznamu vysielania programu 
Hotel Paradise zo dňa 23.4.2012 odvysielaného o cca 16:00 hod. na programovej službe JOJ na 
vyžiadanie Rady, podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/947: 
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:  9.11.2012                                             Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 305-PLO/O-3594/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 2060/184-2012) 
 
 



 16 

(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: KRIMI/Prenasledovaná žena sa bojí o život/26.03.2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
 
Uznesenie č. 12-18/17.867: 
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. 305-PLO/O-
3594/2012 MAC TV s.r.o., Bratislava 

 p o r u š i l 

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

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 neposkytol priestor na vyjadrenie 
dotknutej osobe - Zoltánovi, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť tohto programu, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie  
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-18/948: 
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: 9. 11. 2012                                                                                                                                Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 249-PLO/O-2718/2012 zo dňa 15.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 1640/127-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Spomienky na prvý Slovenský štát/14.03.2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-18/18.868: 
Bod sa odročuje. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/949: 
Kancelária Rady predloží bod na ďalšie rokovanie Rady. 
T: 23.10.2012                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 320-PLO/O-3830/2012 zo dňa 10.07.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 2798/221-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Regionálny Denník/09.05.2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-18/19.869: 
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. 320-PLO/O-3830/2012 vedené 
voči spoločnosti Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona podľa § 30 ods. 1 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 

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

Mistrík  neprítomný   



 18 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/950: 
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: 23. 10. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-18/951: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 10. 2012                    Z: PgO 
  
K bodu 20/ 
SK č.: 304-PLO/O-3593/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 2421/198-2012) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2  s odkazom na § 39a ods. 5 písm. c) a d)  zákona č. 308/2000 
Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Dámsky klub/12.04.2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-18/20.870: 
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. 304-PLO/O-3593/2012 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 

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

308/2000 Z. z. 
 

tým, že v rámci televíznej programovej služby Jednotka dňa 12.04.2012 o cca 12:11 hod. odvysielal 
program Dámsky klub, obsahujúci vizuálne a slovné informácie o tovare – prístroj na cvičenie SLIM 
BELLY, ktoré naplnili definíciu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
pričom v tomto programe došlo 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   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
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Vendrinský neprítomný   
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
  

za čo mu ukladá 

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

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

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/952: 
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: 9. 11. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-18/953: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 10. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 307-PLO/O-3596/2012 zo dňa 26.06.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 2472/203-2012) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  zákona č. 308/2000  
Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Farma/27.04.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-18/21.871: 
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. 307-PLO/O-3596/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

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

308/2000 Z. z. 
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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 naplnila definíciu umiestňovania 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  neprítomný   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za  
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

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

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/954: 
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: 9. 11. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 274-PLO/O-3055/2012 zo dňa 29.05.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 1370/93-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Obete komunizmu na pokraji 
záujmu/10.03.2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 12-18/22.872: 
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. 274-PLO/O-
3055/2012 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.,  

 p o r u š i l 

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

tým, 
 
že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 10.03.2012 o cca 19:00 hod. v programe 
Televízne noviny príspevok s názvom Obete komunizmu na pokraji záujmu, v ktorom nebola 
zabezpečená objektívnosť a nestrannosť, 
 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-18/955: 
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: 9. 11. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-18/956: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19. 10. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 347-PLO/O-4394/2012 zo dňa 28.08.2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: VYDAVTE ĽSTVO TEMPO, s.r.o.     číslo licencie: T/179 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 24/ 
SK č.: 363-PLO/D-4611/2012 zo dňa 17.09.2012 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie   
ÚK: TV AGENCY, s.r.o.          číslo licencie: T/212 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 334-PLO/D-4271/2012 zo dňa 21.08.2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.        číslo licencie: R/88 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 350-PLO/D-4531/2012 zo dňa 10.09.2012 
vo veci oznámenia o zmene programovej štruktúry 
ÚK: D.EXPRES, a.s.     
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 

K bodu 27/ 
SK č.: 364-PLO/D-4697/2012 zo dňa 21.09.2012 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie  
ÚK: MAC TV s.r.o.        čísla licencií: T/39, TD/15    
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 351-PLO/D-4496/2012 zo dňa 07.09.2012 
vo veci žiadosti o odňatie registrácie retransmisie  
ÚK: SBD SOBRANCE         číslo registrácie: TKR/175  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 352-PLO/D-4444/2012 zo dňa 05.09.2012 
vo veci oznámenia o zmene územného rozsahu  
ÚK: VARES, s.r.o.          číslo registrácie: TKR/107 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 

K bodu 30/ 
Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.regnomedia.sk 
Oznamovateľ: Zdenko Šmondrk-REGNO, Nová Baňa 
číslo podania: 4144/2012 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
31/ Rôzne   
 
1/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie / zmenu licencie na  rozhlasové terestriálne 
vysielanie - jeseň 2012 
Predkladá: PLO  
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Uznesenie č. 12-18/31.881: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 
vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú viesť osobitne 
na každú jednotlivú frekvenciu. Základné podmienky konaní: 
 

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie / zmenu licencie: do 31.10.2012 
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 

Bratislava 
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 19.11.2012 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-18/965: 
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych denníkoch, na 
webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady. 
T: 12. 10. 2012                        Z: PLO, OE, OKV 

 
2/ Rozhodnutie - SK č.: 247-PLO/O-2716/2012  vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
Rádio LUMEN, spol. s r.o., program - Slušnosť v politike zo dňa 17. 2. 2012 
Predkladá: PLO      
 
Uznesenie č. 12-18/31.882: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
 
3/ Návrh rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2013 
Predkladá: OE 
 

Uznesenie č. 12-18/31.883: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh  rozpočtu na rok 2013 a ukladá riaditeľovi 
Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu predložiť tento návrh výboru Národnej rady Slovenskej 
republiky pre kultúru a média . 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  neprítomný  
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
 
4/ Schválenie zahraničnej pracovnej cesty - Connected TV conference, 25. - 26.10.2012 v Limassol 
Cyprus 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 12-18/31.884: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu  - Connected TV conference 
JUDr. Barbore Paulínyovej, ktorá sa uskutoční v dňoch 25. - 26.10.2012 v Limassol Cyprus. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
 
5/ Odpoveď na list ministra kultúry o vulgárnosti a nekultúrnosti vysielania 
Predkladá: PR 
 
Uznesenie č. 12-18/31.885: 
Rada schvaľuje predložené znenie odpovede na list ministra a ukladá predsedovi Rady zaslať ju 
ministrovi kultúry. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
 
V Bratislave dňa 9. 10. 2012 

                                                                                                  
 

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


