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Zápisnica č. 22/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 4. 12. 2012  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Pavol Dinka 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Sťažnosť č. 4632/327-2012 zo dňa 17. 9. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje za: Radio ON s.r.o.       číslo licencie: R/99 
 
3/ SK č.: 460-PLO/D-5602/2012 zo dňa 7. 11. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Hlohovecká televízia, spol. s r.o.        
 
4/ SK č.: 455-PLO/D-5666/2012 zo dňa 12. 11. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o.        
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4708/336-2012      
(na vysielanie programu Vrahúni zo dňa 25. 8. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5280/364-2012      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 25. 6. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4940/351-2012      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Posmrtná žatva  zo dňa 24. 9. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5097/357-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12. 10. 2012)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4827/349-2012     
(na vysielanie piesne Whistle zo dňa 28. 9. 2012)  
Vysielateľ: Rádio EXPRES.          číslo licencie: R/66 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4758/343-2012     
(na vysielanie programu Farmár hľadá ženu zo dňa 22. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/39 
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11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4601/324-2012     
(na vysielanie programu Farmár hľadá ženu zo dňa 15. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5324/366-2012      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Wiching by mal radosť zo dňa 15. 10. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4570/322-2012     
(na vysielanie z dní 13. a 14. 9. 2012)  
Vysielateľ: Radio, a.s.          číslo licencie: R/71 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4658/331-2012      
(na vysielanie programov Športové noviny a Televízne noviny zo dňa 13. 9. 2012)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5098/358-2012      
(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 12. 10. 2012)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 53/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2012 a 27. 9. 2012) 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.            číslo licencie: T/178 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 54/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2012 
Vysielateľ: TV CENTRUM, s.r.o.            číslo licencie: T/73 
 
18/ SK č.: 545-PLO/O-7146/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
Doplnenie:  Správa č. 13/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované komunikáty/dni/programová služba: www.metalopolis.net, DOM/26. a 27. 9. 
2011/Rádio FM 
ÚK: RTVS, Rádio Slovensko, vysielateľ na základe zákona 
 
19/ SK č.: 390-PLO/O-4279/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 3098/248-2011 a 3147/255-2011) 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Teleráno/3. 5. 2011  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
20/ SK č.: 356-PLO/O-4593/2012 zo dňa 11. 9. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3959/283-2012) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Dědictví aneb Kurvahošigutntag/22. 7. 2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
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21/ SK č.: 341-PLO/O-4387/2012 zo dňa 28. 8. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2948/225-2012) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný komunikát/deň/čas: Allivictus/ 27. 5. 2012/17:00 hod. až 18:00 hod. 
ÚK: MAC TV s.r.o                     číslo licencie: T/219 
 
22/ SK č.: 381-PLO/O-5107/2012 zo dňa 9. 10. 2012  
Doplnenie: Správa č. 33/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 17. a 24. 6. 2012/KABELOVKA 
ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/107 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
23/ SK č.: 327-PLO/D-5289/2012 zo dňa 19. 10. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu  licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.        číslo licencie: R/101 
 
24/ SK č.: 459-PLO/D-5526/2012 zo dňa 5. 11. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o.       číslo registrácie: TKR/224 
 
25/ SK č.: 375-PLO/D-5490/2012 zo dňa 31. 10. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.         číslo registrácie: TKR/255 
 
26/ Rôzne 
 

************************* 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1099 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
sú splnené. 
 
Uznesenie č. 12-22/1.1004: 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 neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Sťažnosť č. 4632/327-2012 zo dňa 17. 9. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Sťažnosť smeruje proti: Radio ON s.r.o.      číslo licencie: R/99 
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Uznesenie č. 12-22/2.1005: 
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. 4632/327-2012, smerujúcu 
voči spoločnosti Radio ON s.r.o., Bratislava vysielateľa rozhlasovej programovej služby Rádio 
ALIGATOR 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 neprítomný  

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

Úloha č. 12-22/1100: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2012             Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 460-PLO/D-5602/2012 zo dňa 7. 11. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Hlohovská televízia, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 12-22/3.1006: 
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. 460-PLO/D-5602/2012  zo dňa 
07.11. 2012, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Hlohovská televízia, spol. s r.o.   
Nám. Sv. Michala 3 
920 01 Hlohovec  
 
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 
 

I.  
 u deľu je  

 
spoločnosti Hlohovská televízia, spol. s r.o., Hlohovec   
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l i ce nc iu  č .  TD/ 102  
 

na  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, DVB-H, IPTV 

      2.   Názov programovej služby: HCTV 
      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 5602/2012 zo dňa 07.11.2012: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 83% 
Programy - min. 17% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo - 0%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika - 0% 
    2.2 ostatná publicistika - 100%  
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: min.: 15%    
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov 
qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa  ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

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

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 

 
II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 12882/T, 
oddiel: Sro, zo dňa 06.11.2012 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 12882/T, oddiel: Sro, zo dňa 
06.11.2012 



 6 

III.  
Doložky iného verejného prenosu: 
Spôsob verejného prenosu:  KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  

 
II. 

  
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu č. T/137 na televízne vysielanie nasledovne:  
 
2.Článok III. ods. 1, sa mení a znie:  

 
„1. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

podľa podania účastníka konania č 5602/2012 zo dňa 07.11.2012: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 83% 
Programy - min. 17% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo - 0%   
2. Publicistika:  
    2.1 polit. publicistika - 0% 
    2.2 ostatná publicistika - 100%  
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%” 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-22/1101: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 460-PLO/D-5602/2012, zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti Hlohovská televízia, spol. s r.o.  a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 4. 1. 2013                    Z: PLO  
 
K bodu 4/ 
SK č.: 455-PLO/D-5666/2012 zo dňa 12. 11. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o.   



 7 

Uznesenie č. 12-22/4.1007: 
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. 455-PLO/D-5666/2012  zo dňa 
12.11. 2012, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
KABEL TELEKOM  s.r.o.   
Mateja Bela 2 
984 03 Lučenec  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
r o zh od nu t i e :  

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

 
 u deľu je  

 
spoločnosti KABEL TELEKOM  s.r.o., Lu čenec   

 
l i ce nc iu  č .  TD/ 103  

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T,  DVB-C 
      2.   Názov programovej služby: TV LocAll 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský, maďarský 
      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 5602/2012 zo dňa 07.11.2012: 
a ) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 30% 
Programy - min. 70% (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%): 
1. Spravodajstvo – 71,43%   
2. Publicistika: 28,57% 
    2.1 polit. publicistika – 7,14% 
    2.2 ostatná publicistika – 21,43%  
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% 
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6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 20 %    

7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov 
qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času 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 § 
25  zákona č. 308/2000 Z. z.   

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

11. Jednotný systém označovania: v zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
589/2007 Z. z.  

 
II. 

 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 
6656/S, oddiel: Sro, zo dňa 07.11.2012 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 6656/S, oddiel: Sro, zo dňa 
07.11.2012 

 
III. 

Doložka iného verejného prenosu: 
Spôsob verejného prenosu:  KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-22/1102: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 455-PLO/D-5666/2012, zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti KABEL TELEKOM s. r.o.  a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 4. 1. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4708/336-2012      
(na vysielanie programu Vrahúni zo dňa 25. 8. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 12-22/5.1008: 
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. 4708/336-2012 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. v časti možného 
porušenia § 35 ods. 3 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 neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-22/1103: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 14. 12. 2012                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-22/5.1009: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
tým, že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 25.08.2012 v čase od 20:00:00 hod. do 
20:59:59 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 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-22/1104: 
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: 18. 12. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-22/1105: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 14. 12. 2012                    Z: PgO 
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K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5280/364-2012      
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 25. 6. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-22/6.1110: 
Návrh uznesenia: 
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. 5280/364-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona, a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 
308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-22/1106: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 14. 12. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4940/351-2012      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Posmrtná žatva  zo dňa 24. 9. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-22/7.1011: 
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. 4940/351-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

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



 11 

Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 5-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-22/1107: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5097/357-2012      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12. 10. 2012)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41 
  
Uznesenie č. 12-22/8.1012: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
12.10.2012 o cca 20:27 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA program Farma,  
ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, 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 neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-22/1108: 
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: 18. 12. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-22/1109: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 14. 12. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4827/349-2012     
(na vysielanie piesne Whistle zo dňa 28. 9. 2012)  
Vysielateľ: Rádio EXPRES.          číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 12-22/9.1013: 
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. 4827/349-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio EXPRES vysielateľa D.EXPRES, a.s.  
vysielateľ na základe licencie č. R/66 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 neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-22/1110: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 14.12.2012                  Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4758/343-2012     
(na vysielanie programu Farmár hľadá ženu zo dňa 22. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-22/10.1014: 
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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22.09.2012 o cca 20:27 hod. 
odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Farmár hľadá ženu, ktorý označil ako nevhodný 
pre maloletých do 15 rokov, 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 neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-22/1111: 
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: 18.12.2012                                Z: PLO 
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Úloha č. 12-22/1112: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 14. 12. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4601/324-2012     
(na vysielanie programu Farmár hľadá ženu zo dňa 15. 9. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                  číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-22/11.1015: 
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. 4601/324-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-22/1113: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 14. 12. 2012                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-22/11.1016: 

       Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
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 Farmár hľadá ženu zo dňa 15.09.2012 
o cca 20:20 hod. odvysielaného na programovej službe JOJ. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-22/1114: 
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: 18. 12. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5324/366-2012      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Wiching by mal radosť zo dňa 15. 10. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
          
Uznesenie č. 12-22/12.1017: 
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. 5324/366-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona 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 neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-22/1115: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14. 12. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4570/322-2012     
(na vysielanie z dní 13. a 14. 9. 2012)  
Vysielateľ: Radio, a.s.          číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 12-22/13.1018: 
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 RADIO, a.s., 
držiteľovi licencie č. R/71, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na rozhlasovej programovej službe FUN RADIO na frekvencii v lokalite 
Lučenec dňa 14.09.2012 v čase o cca 15:53 hod. odvysielal reklamu na OTP Banku, ktorá bola 
odvysielaná 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   
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Abrahám  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný   

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-22/1116: 
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: 18. 12. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-22/1117: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 14. 12. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4658/331-2012      
(na vysielanie programov Športové noviny a Televízne noviny zo dňa 13. 9. 2012)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-22/14.1019: 
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. 4658/331-2012 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. v časti možného 
porušenia § 19 ods. 1 písm.a) zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-22/1118: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 14. 12. 2012                                Z: PgO  
 
Uznesenie č. 12-22/14.1019_1:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
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podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 13.9. 2012 o cca 19:00 
hod. v programe Televízne noviny príspevok s názvom Uvidíte v Športových novinách a o cca 19:58 
hod. v programe Športové noviny príspevok s názvom Krátka pamäť Františka Chmelára, v ktorých 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Úloha č. 12-22/1119: 
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: 18. 12. 2012                    Z: PLO 
 
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. 12-22/1120: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 14. 12. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5098/358-2012      
(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 12. 10. 2012)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-22/16.1020: 
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. 5098/358-2012 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. 
 
 



 17 

Úloha č. 12-22/1121: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 14. 12. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 53/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2012 a 27. 9. 2012) 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.            číslo licencie: T/73 
 
Uznesenie č. 12-22/16.1021: 
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. 53/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 26.09.2012 a 27.09.2012 vysielateľa Televízia Turiec, s.r.o. s licenciou č. T/73 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. 12-22/1122: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 14. 12. 2012                                   Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 54/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2012 
Vysielateľ: TV CENTRUM, s.r.o.            číslo licencie: T/178 
 
Uznesenie č. 12-22/17.1022: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi TV Centrum, s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
neposkytnutím súvislého záznamu vysielania programovej služby TV Centrum zo dňa 26.09.2012 
v čase od 15:30 hod. do 19:30 hod. na vyžiadanie Rady. 
 
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. 12-22/1123: 
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: 18. 12. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 545-PLO/O-7146/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
Doplnenie:  Správa č. 13/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorované komunikáty/dni/programová služba: www.metalopolis.net, DOM/26. a 27. 9. 
2011/Rádio FM 
ÚK: RTVS, Rádio Slovensko, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-22/18.1023: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 545-
PLO/O-7146/2011 Rozhlas a televízia Slovenska  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že na programovej službe Rádio FM dňa 26.09.2011 o cca. 22:00 hod. odvysielal komunikát 
označujúci za sponzora programu internetový magazín www.metalopolis.net, ktorý naplnil definíciu 
reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., a bol odvysielaný bez toho, aby bol rozoznateľne 
a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami 
programovej služby a dňa 26.09.2011 o cca. 08:00 hod., 10:59 hod., 14:00 hod., 17:31 hod., 20:01 
hod. a dňa 27.09.2011 o cca. 09:00 hod., 10:29 hod., 12:31 hod. a 18:00 hod. odvysielal komunikát 
týkajúci sa filmu DOM, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., a 
bol odvysielaný bez toho, aby bol rozoznateľne a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby 
tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby,  
 
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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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. zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 497 €, slovom 
štyristodeväťdesiatsedem 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, KS 6548. 
 
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. 12-22/1124: 
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: 3. 5. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 390-PLO/O-4279/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 3098/248-2011 a 3147/255-2011) 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Teleráno/3. 5. 2011  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-22/19.1024: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 390-
PLO/O-4279/2011 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 03.05.2011 o cca 06:00 hod. odvysielal 
sponzorovaný program Teleráno, v ktorom došlo k priamej podpore predaja tovarov sponzora 
programu - spoločnosti CeWe Color a.s. osobitnými propagačnými zmienkami o týchto tovaroch,   
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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. 
 

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 1000 €, slovom tisíc 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, KS 6548. 
 
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. 12-22/1125: 
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: 4. 1. 2013                    Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 356-PLO/O-4593/2012 zo dňa 11. 9. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3959/283-2012) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný program/deň: Dědictví aneb Kurvahošigutntag/22. 7. 2012  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-22/20.1025: 
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. 
356-PLO/O-4593/2012 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
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p o r u š i l  

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

tým, 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 22.07.2012 o cca 13:14 hod 
a o cca 15:37 hod., pred a po programe Dědictví aneb Kurvahošigutntag komunikáty, ktoré naplnili 
definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a teda reklamy podľa § 32 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. bez toho, aby boli rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí 
programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 
 

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. 
 

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  za 
Haťapka neprítomný 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za   

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-22/1126: 
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: 3. 1. 2013                    Z: PLO 
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K bodu 21/ 
SK č.: 341-PLO/O-4387/2012 zo dňa 28. 8. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2948/225-2012) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Monitorovaný komunikát/deň/čas: Allivictus/ 27. 5. 2012/17:00 hod. až 18:00 hod. 
ÚK: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 12-22/21.1026: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 341-
PLO/O-4387/2012 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 

že na programovej službe JOJ Plus dňa 27.5.2012  
 - v čase od 17:00 hod. do 18:00 odvysielal reklamné a telenákupné šoty v časovom rozsahu o 55 
sekúnd dlhšom ako 12 minút,  
 - v čase od 19:00 hod. do 20:00 hod. odvysielal reklamné šoty v časovom rozsahu o 27 sekúnd 
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. 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
Úloha č. 12-22/1127: 
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: 4. 1. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-22/1128: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia  sťažností. 
T: 14. 12. 2012                                Z: PgO  
 
K bodu 22/ 
SK č.: 381-PLO/O-5107/2012 zo dňa 9. 10. 2012  
Doplnenie: Správa č. 33/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
Vyžiadaný záznam: deň/programová služba: 17. a 24. 6. 2012/KABELOVKA 
ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/107 
 
Uznesenie č. 12-22/22.1027: 
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. 381-PLO/O-
5107/2012 KABELOVKA, spol. s r.o.,  

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 
že v dňoch 17.06.2012 a 24.06.2012 nezabezpečil trvalé označenie programovej služby 
KABELOVKA nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 
 
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. 
 

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  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. 12-22/1129: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  3. 1. 2013                             Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-22/22.1028: 
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. 381-PLO/O-
5107/2012 vedené voči spoločnosti KABELOVKA, spol. s r.o. v časti možného porušenia § 16 ods. 3 
písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov 
 

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

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. 12-22/1130: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 18. 12. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 327-PLO/D-5289/2012 zo dňa 19. 10. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu  licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.        číslo licencie: R/101 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 24/ 
SK č.: 459-PLO/D-5526/2012 zo dňa 5. 11. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o.       číslo registrácie: TKR/224 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 25/ 
SK č.: 375-PLO/D-5490/2012 zo dňa 31. 10. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.         číslo registrácie: TKR/255 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
  
V Bratislave dňa 4. 12. 2012 

                                                                                                  
       Prof. Miloš Mistrík 

               predseda  
   Rady pre vysielanie a retransmisiu                                          
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Pavol Dinka 
 


