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Zápisnica č. 19/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 23. 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 Abrahám 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Sťažnosť č. 4652/329-2012 zo dňa 18. 9. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje za: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. číslo registrácie: TKR/254 
 
3/ Sťažnosť č. 4563/318-2012 zo dňa 10. 9. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje za: DIGI  SLOVAKIA, s.r.o.   číslo registrácie: TKR/203 
 
4/ SK č.: 353-PLO/D-4568/2012 zo dňa 13. 9. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: MEDIAL TV, s.r.o.        
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4363/312-2012     
(na vysielanie reklamy Playboy zo dňa 30. 8. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4223/299-2012     
(na vysielanie MARTIN.TV zo dňa 31. 7. 2012)  
Vysielateľ: GAYA, s r.o.         číslo licencie: TD/58 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4179/293-2012     
(na vysielanie upútavky na program Extrémne prípady zo dňa 11. 8. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39  
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4472/314-2012     
(na vysielanie programu Pre hrsť dolárov zo dňa 2. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219, TD/16  
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4173/291-2012      
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 8. 8. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
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10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4667/332-2012     
(na vysielanie programu zo dňa 18. 9. 2012 - hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3992/284-2012     
(na vysielanie z dní 23.7.2012 a 24. 7. 2012 )  
Vysielateľ: SITY MEDIA. s.r.o.     číslo licencie: R/87 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4291/305-2012     
(na vysielanie upútavky na programovú službu DAJTO zo dňa 20. 8. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4403/313-2012     
(na vysielanie programu MasterChef  zo dňa 31. 8. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4110/289-2012     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2. 8. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4059/287-2012     
(na vysielanie programu Noviny o 12 zo dňa 27. 7. 2012, príspevok s názvom Prispejte na faru (Vraj 
je to povinné ...) a programu Noviny zo dňa 27. 7. 2012, príspevok s názvom Rozdelila ich rozostavaná 
fara (Nie všetci chcú platiť dobrovoľné milodary)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 46/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 4. 7. 2012) 
Vysielateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o. Levice            číslo licencie: T/141 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 44/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 6. a 7. 9. 2012) 
Vysielateľ: AZTV spol. s r.o.,                                                  číslo licencie: T/153 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 45/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 3. a 8. 9 2012) 
Vysielateľ: REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava             číslo licencie: TD/51 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 47/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 22. 6., 25. 6. a 6. 7. 2012) 
Vysielateľ: J. Pereszlényi-Servis TV-Video           číslo licencie: TD/18 
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20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 48/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 6. a 27. 6. 2012) 
Vysielateľ: MH-INSTICT s.r.o.      číslo licencie: T/194 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 49/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 18. 6. 2012) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39  
 
22/ SK č.: 343-PLO/O-4632/2009 zo dňa 3. 11. 2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3788/156-2009 smerujúcej za vysielaniu Slovenského 
rozhlasu 
(sťažnosť č. 3788/156-2009) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 9. 9. 2009)  
Monitorovaný program/deň: Z Terchovej naživo/09.09.2009 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
23/ SK č.: 324-PLO/O-3835/2012 zo dňa 10.07.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2835/223-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Zočivoči /15. 5. 2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
24/ 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/Spomienka na prvý Slovenský štát/14. 3. 2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
25/ SK č.: 132-PLO/O-1244/2011 zo dňa 1. 3. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6139/458-2010) 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Panelák /20.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
26/ SK č.: 343-PLO/O-4390/2012 zo dňa 28. 8. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3029/229-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Horton/1. 6. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
    
27/ SK č.: 319-PLO/O-3829/2012 zo dňa 10. 7. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 2711/219-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Účastníci zájazdu/20. 5. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
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28/ SK č.: 321-PLO/O-3832/2012 zo dňa 10. 7. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2699/217-2012) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2  s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000  
Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Reflex/17. 5. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
29/ SK č.: 344-PLO/O-4391/2012 zo dňa 28.08.2012 
Doplnenie: Správa č. 24/12/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam: deň/čas/programová služba: 12. 5. 2012/od 00:00 hod. do 08:00 hod./RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.       číslo licencie: T/190 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
30/ SK č.: 377-PLO/D-4987/2012 zo dňa 8. 10. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: COMP-SHOP, s.r.o. 
 
31/ SK č.: 374-PLO/D-4934/2012 zo dňa 4. 10. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: fz telecom s.r.o. 
 
32/ SK č.: 365-PLO/D-4796/2012 zo dňa 28. 9. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: Vintel, s.r.o. 
 
33/ SK č.: 277-PLO/D-3120/2012 zo dňa 7. 6. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: PEREMEDIA, s.r.o.  
 
34/ SK č.: 373-PLO/D-4834/2012 zo dňa 1. 10. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/102 
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/102 
 
35/ SK č.: 354-PLO/D-4569/2012 zo dňa 13. 9. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie,  
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/87 na rozhlasové vysielanie 
ÚK: SITY MEDIA  s.r.o.        číslo licencie: R/87 
 
36/ SK č.: 362-PLO/D-4616/2012 zo dňa 17. 9. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/88 na rozhlasové vysielanie 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.         číslo licencie: R/88 
 
37/ SK č.: 372-PLO/D-4833/2012 zo dňa 1. 10. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencií na televízne vysielanie  č. T/43 a TD/19  
ÚK: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.     čísla licencií: T/43, TD/19 
 
38/ Rôzne 
 

************************* 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 965 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 12-19/1.885: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Sťažnosť č. 4652/329-2012 zo dňa 18. 9. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. číslo registrácie: TKR/254 
 
Uznesenie č. 12-19/2.886: 
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. 4652/329-2012, smerujúcu 
voči spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava prevádzkovateľa retransmisie č. 
TKR/254 a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 12-19/966: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 11. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Sťažnosť č. 4563/318-2012 zo dňa 10. 9. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: DIGI  SLOVAKIA, s.r.o.   číslo registrácie: TKR/203 
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Uznesenie č. 12-19/3.887: 
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/203, spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia povinnosti 
podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie 
programových služieb NOVA a Prima family prostredníctvom satelitu – služba DIGI TV, bez súhlasu 
ich pôvodných vysielateľov.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/967: 
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: 6. 11. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-19/968: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 2. 11. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 353-PLO/D-4568/2012 zo dňa 13. 9. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: MEDIAL TV, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 12-19/4.888: 
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. 353-PLO/D-4568/2012 začatom 
dňa 13.09.2012, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila 
žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú 
Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
MEDIAL TV, s.r.o. 
Námestie slobody 1400/12  
020 01 Púchov  
 
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 
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u deľu je  
 

MEDIAL TV, s.r.o. 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 101  
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C  
2.   Názov programovej služby: Púchovská televízia 
3.   Jazyk vysielania: slovenský  
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa  podania účastníka konania č. 4568/2012 zo dňa 13.09.2012)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 90% 
Programy - min. 10% (z toho preberaný program - 0%) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo - 50% 
2. Publicistika: 

2.1 polit. publicistika - 0% 
2.2 ostatná publicistika - 50% 

3. Dokumentárne programy - 0% 
4. Dramatické programy - 0% 
5. Zábavné programy - 0% 
6. Hudobné programy: - 0% 
7. Vzdelávacie programy - 0% 
8. Náboženské programy - 0% 
9. Detské programy - 0% 
10. Šport - 0% 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 100 % 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD , CD 
 
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: podľa ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia §§ 23 - 25 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa (§ 20 ods. 8 zákona č. 
308/2000 Z. z.) 
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II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 20364/R, oddiel: 
Sro, zo dňa 12.09.2012 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 20364/R, oddiel: Sro, zo dňa 12.09.2012 
 

III. 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
 
1. spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C) 
    identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
2. spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v KDS 
    identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
3. spôsob verejného prenosu: digitálny prenos signálu v MMDS 
    identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
4. spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v MMDS 
    identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: - 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/969: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 353-PLO/D-4568/2012 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti  MEDIAL TV, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 23. 11. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4363/312-2012     
(na vysielanie reklamy Playboy zo dňa 30. 8. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-19/5.889: 
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. 4363/312-2012, 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. 



 9 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/970: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 11. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4223/299-2012     
(na vysielanie MARTIN.TV zo dňa 31. 7. 2012)  
Vysielateľ: GAYA, s r.o.       číslo licencie: TD/58 
 
Uznesenie č. 12-19/6.890: 
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. 4223/299-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby MARTIN.TV vysielateľa GAYA, s.r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/971: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 11. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4179/293-2012     
(na vysielanie upútavky na program Extrémne prípady zo dňa 11. 8. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-19/7.891: 
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. 
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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. 4179/293-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/972: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 11. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4472/314-2012     
(na vysielanie programu Pre hrsť dolárov zo dňa 2. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219, TD/16 
 
Uznesenie č. 12-19/8.892: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe JOJ Plus dňa 02.09.2012 v čase od 16:00:00 hod. do 16:59:59 hod. mohlo dôjsť k 
odvysielaniu reklamných a telenákupných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/973: 
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: 6. 11. 2012                             Z: PLO 
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Úloha č. 12-19/974: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 11. 2012                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-19/8.893: 
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 v rámci 
programovej služby JOJ Plus odvysielal dňa 02.09.2012 o cca 16:40 hod. a o cca 18:14 hod. upútavky 
na program BACHELOR Čakanie na lásku, ktoré neboli označené grafickým symbolom Jednotného 
systému označovania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/975: 
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: 6. 11. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4173/291-2012      
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 8. 8. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 12-19/9.894: 
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 Rozhlas a televízia 
Slovenska, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 8.8.2012 v rámci programu Správy STV vysielanom o cca 19:30 hod. odvysielal 
príspevok s názvom. Pacient, pre pacienta, kvôli pacientovi, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, a v ktorom mohlo dôjsť k neoddeleniu názorov 
a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/976: 
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: 6. 11. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-19/977: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 11. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4667/332-2012     
(na vysielanie programu zo dňa 18. 9. 2012 - hlasitosť reklamy)  
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 12-19/10.895: 
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 C.E.N. s r.o. vo veci 
možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 18.09.2012 o cca 
18:23 hod. odvysielal na programovej službe TA3 reklamný blok takým spôsobom, že zvuková 
intenzita vysielanej reklamy mohla byť vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného 
bezprostredne po odvysielaní tohto reklamného bloku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/978: 
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: 6. 11. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-19/979: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 11. 2012                     Z: PgO  
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K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3992/284-2012     
(na vysielanie z dní 23.7.2012 a 24. 7. 2012 )  
Vysielateľ: SITY MEDIA. s.r.o.     číslo licencie: R/87 
 
Uznesenie č. 12-19/11.896: 
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. 3992/284-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Rádio SiTy vysielateľa SITY MEDIA s.r.o. a uznala ju 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/980: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 11. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4291/305-2012     
(na vysielanie upútavky na programovú službu DAJTO zo dňa 20. 8. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41              
 
Uznesenie č. 12-19/12.897: 
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. 4291/305-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-19/981: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 2. 11. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4403/313-2012     
(na vysielanie programu MasterChef  zo dňa 31. 8. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-19/13.898: 
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. 4403/313-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/982: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 11. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4110/289-2012     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2. 8. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-19/14.899: 
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. 4110/289-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/983: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 11. 2012                             Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4059/287-2012     
(na vysielanie programu Noviny o 12 zo dňa 27. 7. 2012, príspevok s názvom Prispejte na faru (Vraj 
je to povinné ...) a programu Noviny zo dňa 27. 7. 2012, príspevok s názvom Rozdelila ich rozostavaná 
fara (Nie všetci chcú platiť dobrovoľné milodary)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-19/15.891: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na  
televíznej programovej službe JOJ dňa 27.07.2012 o cca 12:00 hod. odvysielal v rámci programu 
Noviny o 12 príspevok Prispejte na faru (Vraj je to povinné...) a o cca 19:30 hod. v rámci programu 
Noviny príspevok Rozdelila ich rozostavaná fara (Nie všetci chcú platiť dobrovoľné milodary), 
v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/984: 
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: 6. 11. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-19/985: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 2. 11. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 46/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 4. 7. 2012) 
Vysielateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o. Levice            číslo licencie: T/141 
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Uznesenie č. 12-19/16.893: 
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. 46/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 04.07.2012 vysielateľa Levická televízna spoločnosť s.r.o., Levice s licenciou č. T/141 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/986: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 2. 11. 2012                                   Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 44/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 6. a 7. 9. 2012) 
Vysielateľ: AZTV spol. s r.o.,                                                  číslo licencie: T/153 
 
Uznesenie č. 12-19/17.894: 
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 AZTV, spol. s r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania z dní 06.09.2012 a 07.09.2012.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/987: 
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: 6. 11. 2012             Z: PLO 
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K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 45/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 3. a 8. 9 2012) 
Vysielateľ: REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava             číslo licencie: TD/51 
 
Uznesenie č. 12-19/18.895: 
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. 45/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 03.09.2012 a 08.09.2012 vysielateľa REGIONMEDIA, s.r.o., Trnava s licenciou č. TD/51 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/988: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 2. 11. 2012                                   Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 47/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 22. 6., 25. 6. a 6. 7. 2012) 
Vysielateľ: J. Pereszlényi-Servis TV-Video           číslo licencie: TD/18 
 
Uznesenie č. 12-19/19.896: 
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 Július Pereszlényi – 
Servis TV – Video, vo veci možného porušenia  
a) § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe 

Štúrovská televízia (ŠTV) v programoch odvysielaných dňa 06.07.2012 odvysielal príspevok 
o tragickej nehode pri Štúrove, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho 
jazyka v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky, 

b) § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Štúrovská 
televízia (ŠTV) dňa 06.07.2012 odvysielal sponzorované programy, v ktorých mohlo dôjsť 
k odvysielaniu osobitných propagačných zmienok o službe právnickej osoby COOP Jednota Nové 
Zámky, spotrebné družstvo, 

c)  § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Štúrovská 
televízia (ŠTV) dňa 06.07.2012 odvysielal sponzorované programy, pričom mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zreteľne označiť sponzorovaný program názvom sponzora, ak ide o 
právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom sponzora, ak ide o fyzickú 
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osobu príp. logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora na konci týchto 
programov. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/989: 
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: 6. 11. 2012                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-19/19.897: 
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 Július Pereszlényi – 
Servis TV – Video, vo veci možného porušenia  
a) § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. s v súvislosti s tým, že dňa 22.06.2012 na televíznej 

programovej službe Štúrovská televízia (ŠTV) v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod., dňa 25.06.2012 
v čase od 08:00 hod do 12:00 hod. a dňa 06.07.2012 v čase od 00:00 hod. do 24:00 hod. v každej 
hodine mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút, 

b) § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22.06.2012 na televíznej 
programovej službe Štúrovská televízia (ŠTV) odvysielal o cca  15:32 hod. a dňa 25.06.2012 o cca 
08:03 hod. a cca 10:03 hod. sponzorovaný program, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
zreteľne označiť sponzorovaný program názvom sponzora, ak ide o právnickú osobu, obchodným 
menom alebo menom a priezviskom sponzora, ak ide o fyzickú osobu príp. logom sponzora alebo 
odkazom na výrobok alebo službu sponzora na konci tohto programu. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/990: 
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: 6. 11. 2012                    Z: PLO 
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K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 48/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 6. a 27. 6. 2012) 
Vysielateľ: MH-INSTICT s.r.o.      číslo licencie: T/194 
 
Uznesenie č. 12-19/20.898: 
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 MH-INSTINCT s.r.o. 
Padarovce, držiteľovi licencie č. T/194, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe GTV dňa 26.06.2012 v čase 
o cca 16:06 hod., 16:42 hod., 17:57 hod., 18:35 hod., 19:11 hod. a 19:35 hod. a dňa 27.06.2012 v čase 
o cca 16:07 hod., 16:41 hod., 17:58 hod., 18:35 hod., 19:07 hod. a 19:41 hod. odvysielal rubriku 
Inzeráty, v rámci ktorej bol zobrazený plagát Vakációs bibliahét, ktorý bol v maďarskom jazyku, čím 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. 
o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/991: 
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: 6. 11. 2012                               Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-19/20.899: 
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 MH-INSTINCT s.r.o. 
Padarovce, držiteľovi licencie č. T/194, vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe GTV dňa 26.06.2012 v čase od 16:00 hod. 
do 17:00 hod., v čase od 18:00 hod. do 19:00 hod. a v čase od 19:00 hod. do 20:00 hod. a dňa 
27.06.2012 v čase od 16:00 hod. do 17:00 hod., v čase od 18:00 hod. do 19:00 hod. a v čase od 19:00 
hod. do 20:00 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 
minút. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/992: 
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: 6. 11. 2012                               Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-19/20.900: 

      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 MH-INSTINCT s.r.o. 
Padarovce, držiteľovi licencie č. T/194, vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že na programovej službe GTV odvysielal dňa 26.06.2012 o cca 18:00 hod. a dňa 
27.06.2012 o cca 18:00 hod. program Gemerský týždenník, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
zreteľne označiť sponzorovaný program názvom sponzora, ak ide o právnickú osobu, obchodným 
menom alebo menom a priezviskom sponzora, ak ide o fyzickú osobu príp. logom sponzora alebo 
odkazom na výrobok alebo službu sponzora na začiatku a konci tohto programu a dňa 26.06.2012 
o cca 18:21 hod. a dňa 27.06.2012 o cca 18:21 hod. odvysielal program Gömöri krónika (Gemerská 
kronika), pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne označiť sponzorovaný program názvom 
sponzora, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom a priezviskom sponzora, ak ide 
o fyzickú osobu príp. logom sponzora alebo odkazom na výrobok alebo službu sponzora na začiatku 
tohto programu. 
. 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/993: 
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: 6. 11. 2012                               Z: PLO  
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 49/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 18. 6. 2012) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39  
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Uznesenie č. 12-19/21.901: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Extrémne rodiny zo dňa 18.6.2012 
vysielaného na programovej službe JOJ.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/994: 
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: 6. 11. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 343-PLO/O-4632/2009 zo dňa 3. 11. 2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3788/156-2009 smerujúcej za vysielaniu Slovenského 
rozhlasu 
(sťažnosť č. 3788/156-2009) 
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 9. 9. 2009)  
Monitorovaný program/deň: Z Terchovej naživo/09.09.2009 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-19/22.902: 
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. 343-PLO/O-
4632/2009 vedené voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona podľa § 30 
ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/995: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 23. 11. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 324-PLO/O-3835/2012 zo dňa 10.07.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2835/223-2012) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Zočivoči /15. 5. 2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-19/23.903: 
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. 
324-PLO/O-3835/2012 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
 

že dňa 15.05.2012 o cca 21:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby Jednotka 
program Zočivoči, súčasťou ktorého boli informácie o prípadoch nelegálnych stavieb - dom 
prezidentovho syna, stavba v Reci Cyrila Talapku a hotel Juraja Širokého, pri ktorých nezabezpečil 
všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, 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.  
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Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 12-19/996: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 23. 11. 2012                   Z: PLO 
 
Úloha č. 12-19/997: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 11. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
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/Spomienka na prvý Slovenský štát/14. 3. 2012 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-19/24.904: 
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. 249-PLO/O-
2718/2012 vedené voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľovi na základe zákona 
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  proti 
Haťapka neprítomný 
Holan   proti 
Podracká      proti 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 5-3-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-19/998: 
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. 11. 2012                             Z: PLO  
 
Úloha č. 12-19/999: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 11. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 132-PLO/O-1244/2011 zo dňa 1. 3. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6139/458-2010) 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Panelák /20.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-19/25.905: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 132-
PLO/O-1244/2011 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 20.12.2010 o cca 20:17 hod. odvysielal 
sponzorovaný program Panelák, obsahujúci osobitné propagačné zmienky o službe tretej osoby -
službe Skylink spoločnosti Towercom, a.s., ktoré priamo podporovali jej predaj,   
 
Hlasovanie: 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/1000: 
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: 23. 11. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 343-PLO/O-4390/2012 zo dňa 28. 8. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3029/229-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Horton/1. 6. 2012 
ÚK: MAC TV s.r.o.    
 
Uznesenie č. 12-19/26.906: 
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. 343-PLO/O-
4390/2012 MAC TV s.r.o., Bratislava 

 p o r u š i l 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že časový úsek od cca 21:21:43 hod. do cca 21:51:43 hod. programu Horton odvysielaného v rámci 
programovej služby JOJ dňa 01.06.2012 o cca 20:21 hod., ktorý zodpovedá tretiemu 30 minútovému 
časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamného bloku, a to 
o cca 21:23:38 hod. a o cca 21:51:32 hod., 
Hlasovanie: 

Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   
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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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 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, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/1001: 
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: 23. 11. 2012                                                                                                                              Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 319-PLO/O-3829/2012 zo dňa 10. 7. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (Sťažnosť  
č. 2711/219-2012) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Účastníci zájazdu/20. 5. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41    
 
Uznesenie č. 12-19/27.907: 
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. 
319-PLO/O-3829/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
  

p o r u š i l  

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 20.05.2012 o cca 16:20 hod 
program Účastníci zájazdu, ktorý počas jeho tretieho 30-minútového časového úseku v rozmedzí od 
17:21:38 hod. do 17:51:37 hod. dvakrát prerušil zaradením reklamných blokov, a to o cca 17:22:23 
hod. a o cca 17:51:23 hod., 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za   
Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  neprítomný 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

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. 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.“ 
 
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  neprítomný  
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/1002: 
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: 22. 11. 2012                  Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 321-PLO/O-3832/2012 zo dňa 10. 7. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2699/217-2012) 
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2  s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000  
Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Reflex/17. 5. 2012 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 12-19/28.908: 
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. 321-PLO/O-
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3832/2012, vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,  podľa § 30 ods. 1 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-19/1003: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 6. 11. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-19/1004: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 11. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 344-PLO/O-4391/2012 zo dňa 28.08.2012 
Doplnenie: Správa č. 24/12/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam: deň/čas/programová služba: 12. 5. 2012/od 00:00 hod. do 08:00 hod./RING TV 
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.       číslo licencie: T/190 
 
Uznesenie č. 12-19/29.910: 
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. 344-PLO/O-
4391/2012 INTERACTIV.ME, s.r.o.,  

p o r u š i l  

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 RING TV zo dňa 
12.05.2012 v čase od 0:00 hod. do 8:00 hod., 
 
Hlasovanie: 

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

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. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500  €, slovom päťsto 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  neprítomný 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za  
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 12-19/1005: 
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. 11. 2012                    Z: PLO 
 

K bodu 30/ 
SK č.: 377-PLO/D-4987/2012 zo dňa 8. 10. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: COMP-SHOP, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 374-PLO/D-4934/2012 zo dňa 4. 10. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: fz telecom s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 365-PLO/D-4796/2012 zo dňa 28. 9. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: Vintel, 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 33/ 
SK č.: 277-PLO/D-3120/2012 zo dňa 7. 6. 2012 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: PEREMEDIA, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 373-PLO/D-4834/2012 zo dňa 1. 10. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/102 
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.         číslo registrácie: TKR/102 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 354-PLO/D-4569/2012 zo dňa 13. 9. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie,  
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/87 na rozhlasové vysielanie 
ÚK: SITY MEDIA  s.r.o.        číslo licencie: R/87 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
  
K bodu 36/ 
SK č.: 362-PLO/D-4616/2012 zo dňa 17. 9. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/88 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 37/ 
SK č.: 372-PLO/D-4833/2012 zo dňa 1. 10. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencií na televízne vysielanie  č. T/43 a TD/19  
ÚK: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.     čísla licencií: T/43, TD/19 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
  
38/ Rôzne   
 
1/ Upustenie od vymáhania pohľadávky štátu 
Predkladá: OE  
 
Uznesenie č. 12-19/38.919: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu voči 
spoločnosti TV5, s.r.o. Pri šajbách 12, 83106 Bratislava vo výške 1 000 € podľa §6a ods. 6 zákona  
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave dňa 23. 10. 2012 

                                                                                                  
 

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


