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Zápisnica č. 07/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňan 12.04.2011 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
Hlasovanie o návrhu programu: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č. 340-PLO/O-5419/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: Slovanet, a.s.        číslo licencie: TKR/272 
 
3/ SK č.: 87-PLO/O-885/2011 zo dňa 15.02.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK : DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/203 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
 
4/ SK č.: 366-PLO/O-5909/2010 zo dňa 07.12.2010 
Sťažnosť č. 5537/414-2010 zo dňa 16.11.2010  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 15a ods. 2  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Obecné siete, s.r.o.       
 
5/ SK č.: 143-PLO/D-1392/2011 zo dňa 11.03.2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne digitálne celoplošné vysielanie 
ÚK: Minas Tirith s.r.o.  
 
6/ SK č.: 144-PLO/D-1493/2011 zo dňa 15.03.2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. TD/10 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.       číslo licencie: TD/10 
 
7/ Sťažnosť č. 1504/174-2011 zo dňa 15.03.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
Sťažnosť smeruje proti : EM-KOM, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/303 
 
8/ Sťažnosť č. 1223/125-2011 zo dňa 04.03.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Sťažnosť smeruje proti : Juraj Lauko, Levice 
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    BYTREAL Tlmače s.r.o.      
 
9/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 56/6-2011 a 57/5-2011      
(na vysielanie programu CE TV z dní 25 - 27.11.2010)  
Vysielateľ:  CE MEDIA s.r.o.   číslo licencie: T/188 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1122/116-2011     
(na vysielanie programu Naostro z dňa 27.2.2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 764/83-2011      
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 13. 2. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        

 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 648/50-2011      
(na vysielanie programu Lampáreň zo dňa 30.1.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 16/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 12. 2. 2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č.12/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný deň: 18. 2. 2011) 
Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o.               číslo licencie: T/128 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č.10/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 9. a 16.2.2011) 
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s.    číslo licencie: T/52 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č.3/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni:11.2., 12.2.2011) 
Vysielateľ: SPINOZA s.r.o.               číslo licencie: R/62 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č.15/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 3. 2. 2011 a 10. 2. 2011 ) 
Vysielateľ: Perfects, a.s., Dunajská Streda           číslo licencie: T/90 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 11/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 28. 2. 2011) 
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava     číslo licencie: T/78 
 
19/ SK č.: 376-PLO/O-5914/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 84/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 34 ods. 1  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
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Monitorovaný program/deň: sponzorský odkaz – Poisťovne.sk/30.09.2010 
ÚK: TV LUX s.r.o.        číslo licencie: T/207 
 
20/ SK č.: 
- 2-PLO/O-79/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./30.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./30.09.2010 
- 3-PLO/O-80/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./30.09.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
21/ SK č.:  
- 407-PLO/O-6179/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z   
(vo veci možného porušenia ustanovenia 36 ods. 2 a § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz odkazy: Orange Slovensko, a.s., RAJO,  a.s./29.09.2010  
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola,  a.s./29.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Šport/sponz. odkaz: huste.tv/29.09.2010 
- 427-PLO/O-81/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Šport/sponz. odkaz: huste.tv./01.10.2010, 02.10.2010 a 03.10.2010 
- 413-PLO/O-6185/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO a.s., Orange Slovensko, a.s./29.09.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
22/ SK č.: 
- 414-PLO/O-6186/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkazy: RAJO, a.s., Orange Slovensko, a.s./27.09.2010 
- 412-PLO/O-6184/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkazy: Orange Slovensko, a.s., RAJO, a.s./27.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./27.09.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
23/ SK č.: 
- 408-PLO/O-6180/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./28.09.2010 
- 409-PLO/O-6181/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./28.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./28.09.2010 
- 429-PLO/O-83/2010 zo dňa 21.12.2010 
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Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./01.10.2010 
- 430-PLO/O-84/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./01.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
24/ SK č.:  
- 410-PLO/O-6182/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: STADA PHARMA Slovakia, 
s.r.o./02.10.2010 
- 411-PLO/O-6183/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: STADA PHARMA Slovakia, 
s.r.o./02.10.2010 
- 434-PLO/O-184/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: Danone, s.r.o./02.10.2010 
- 435-PLO/O-185/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: Danone, s.r.o./02.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
25/ SK č.:  
- 417-PLO/O-6189/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Talentmania/sponz. odkaz: Lyoness Slovakia, s.r.o./03.10.2010 
- 418-PLO/O-6190/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Talentmania/sponz. odkaz: Lyoness Slovakia, s.r.o./03.10.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
26/ SK č.: 420-PLO/O-6192/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Počasie/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./27.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
27/ SK č.: 
- 421-PLO/O-6193/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Modré z neba/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./29.09.2010 
- 11-PLO/O-126/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
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Monitorovaný program/deň: Modré z neba/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./29.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
28/ SK č.:  
- 431-PLO/O-85/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, 
a.s./30.09.2010 
- 432-PLO/O-86/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, 
a.s./30.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
29/ SK č.:  
- 428-PLO/O-82/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, 
a.s./28.09.2010 
- 419-PLO/O-6191/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, 
a.s./28.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
30/ SK č. 436-PLO/O-186/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: reklamné šoty/27.09.2010 cca 20:00 hod. – 21:00 hod. 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
31/ SK č. 406-PLO/O-6178/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 92/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/dni: Večerníček/sponz. odkaz Hamé/30.09.2010, 04.10.2010, 08.10.2010 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     
ÚP: 11:00 hod. 
 
32/ SK č. 134-PLO/O-2171/2010 zo dňa 13.04.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrovaní sťažností č. 1140/154-2010, 1141/155-2010, 1288/169-2010 
smerujúcich voči vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Šport/Tragická smrť sánkara./13.02.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
33/ SK č. 403-PLO/O-6175/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č.4932/371-2010 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 39 ods. 4 a § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kronika/sponz. odkaz: mesto Liptovský Mikuláš/12.10.2010 
ÚK: TV Liptov, s.r.o.       číslo licencie: T/162 
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34/ SK č. 405-PLO/O-6177/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5559/417-2010 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaná sekcia/program: Zábava/Academia destructiva-Televízor 
ÚK: MAC TV s.r.o.      internetová stránka: www.huste.tv 
  
35/ SK č. 404-PLO/O-6176/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5126/387-2010  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Largo Winch/23.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
36/ SK č. 415-PLO/O-6187/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/dni: Camp Rock 2/01.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
37/ SK č. 416-PLO/O-6188/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Česko Slovensko má talent/03.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
38/ SK č. 423-PLO/O-6195/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: 10 000 pred Kristom/02.10.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
39/ SK č. 422-PLO/O-6194/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Hádaj, kto príde/27.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
40/ SK č. 15-PLO/O-130/2011 zo dňa 11.01.2011 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5100/389-2010 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Začarovaní/16.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
41/ SK č. 16-PLO/O-131/2011 zo dňa 11.01.2011 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5100/389-2010 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Česko Slovensko má talent/Profesionáli/Dievča na stráženie/Dobrá 
manželka/16.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
42/ SK č.: 39-PLO/O-460/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie: Správa č. 88/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň:  reklamný blok/19.10.2010 
ÚK : KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.    číslo licencie: T/189 
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43/ SK č.: 40-PLO/O-461/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie : Správa č. 88/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň:  Správy/spoznor. odkaz/04.10.2010, 19.10.2010 
ÚK : KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.    číslo licencie: T/189 
 
44/ SK č. 37-PLO/O-458/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5377/403-2010 
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Lampa/04.11.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219 
 
45/ SK č. 38-PLO/O-459/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie: Správa č. 99/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Lampa/28.10.2010 
 
46/ SK č. 92-PLO/O-890/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5837/429-2010 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy/Fungujúca samospráva/23.11.2010 
ÚK: C.E.N.  s.r.o.       číslo licencie: T/125 
 
47/ SK č.: 101-PLO/O-899/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(sťažnosť č. 5828/432-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/dni: Infokanál/22.11.2010, 24.11.2010, 27.11.2010 
ÚK: TES-SLOVAKIA, s.r.o.      číslo licencie: T/183 
 
48/ SK č.: 102-PLO/O-900/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Infokanál/22.11.2010 
ÚK: TES-SLOVAKIA,  s.r.o.      číslo licencie: T/183 
 
NEVEREJNÉ 
 
49/ SK č.: 385-PLO/D-5970/2010 zo dňa 13.12.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Ján Kadlečovič,  Šustekova 13, Bratislava     
 
50/ SK č.: 205-PLO/D-3347/2010 zo dňa 17.06.2010 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii č. T/208 
ÚK: Televízna spoločnosť BBSK, a.s.     číslo licencie: T/208 
 
51/ SK č.: 142-PLO/D-1391/2011 zo dňa 11.03.2011 
vo veci  oznámenia o zmene licencie č. T/162 
ÚK: TV Liptov, s.r.o.        číslo licencie: T/162 
 
52/ SK č.: 53-PLO/D-499/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: ARTOS, a.s.  
 
53/ SK č.: 73-PLO/D-527/2011 zo dňa 31.01.2011 
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vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/298 
ÚK: IMAFEX, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/298 
 
54/ SK č.: 54-PLO/D-518/2011 zo dňa 01.02.2011 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/221 
ÚK: Ján Homola Cabel – televizion Homayer    číslo registrácie: TKR/221 
 
55/ SK č.: 82-PLO/D-534/2011 zo dňa 02.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/48 
ÚK: KROM-SAT s.r.o.       číslo registrácie: TKR/48 
 
56/ SK č.: 83-PLO/D-537/2011 zo dňa 02.02.2011 
vo veci žiadosti  o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/239 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.       číslo registrácie: TKR/239 
 
57/ SK č.: 108-PLO/D-925/2011 zo dňa 21.02.2011 
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/215 
ÚK: S-Team, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/215 
 
58/ SK č.: 166-PLO/D-1598/2011 zo dňa 18.03.2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/193 
ÚK: Miloslav Vanek, Sološnica      číslo registrácie: TKR/193 
 
59/ SK č.: 233-PLO/D-1807/2011 zo dňa 28.03.2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/298 
ÚK: IMAFEX, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/298 
  
60/ Rôzne 
 
Ústne pojednávanie:  
11:00 hod. – Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 371 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 11-07/1.317:  Rada schvaľuje návrh programu. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č. 340-PLO/O-5419/2010 zo dňa 09.11.2010 
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Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: Slovanet, a.s.        číslo licencie: TKR/272 
 
Uznesenie č. 11-07/2.318: 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. 340-PLO/O-5419/2010 prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/272 spoločnosť Slovanet, a.s., 
Bratislava, 

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
tým, 

 
že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 16.02.2011 poskytoval retransmisiu 
programových služieb Magyar 2, BBC, ČRo1 Rádiožurnál, ČRo 2 Praha, ČRo 3 Vltava, ČRo 
2+6, ČRo Region, BBC CZ, ČRo D dur, ČRo Leonardo, ČRo Rádio Česko, ČRo Rádio Wave, 
bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov, 

 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

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

Úloha č. 11-07/372: 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. 
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T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-07/373: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 3/  
SK č.: 87-PLO/O-885/2011 zo dňa 15.02.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK : DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/203 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
 
Uznesenie č. 11-07/3.319: 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. 87-PLO/O-885/2011 zo dňa 15.02.2011, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/203, 
spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, 

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 16.12.2010 poskytoval retransmisiu 
programových služieb NATIONAL GEOGRAPHIC WILD a MTV (CZ) v káblových distribučných 
systémoch bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/374: 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: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 366-PLO/O-5909/2010 zo dňa 07.12.2010 
Sťažnosť č. 5537/414-2010 zo dňa 16.11.2010  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 15a ods. 2  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Obecné siete, s.r.o.       
  
Uznesenie č. 11-07/4.320: 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. 366-PLO/O-5909/2010 vedené proti spoločnosti Obecné siete, s.r.o., Nitra, 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 
Alakša  za 
Dinka  neprítomný na hlasovaní 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/375: 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: 12.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-07/376: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.04.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-07/4.321: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči 
spoločnosti NITRANET, s.r.o., Nitra, vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. 
c) zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať retransmisiu programových služieb len so súhlasom ich 
pôvodných vysielateľov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/377: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 143-PLO/D-1392/2011 zo dňa 11.03.2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne digitálne celoplošné vysielanie 
ÚK: Minas Tirith s.r.o.  
 
Uznesenie č. 11-07/5.322: 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. 143-
PLO/D-1392/2011 zo dňa 11.03.2011, 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“): 
 
Minas Tirith s. r.o. 
Levická 174 
952 01 Vráble 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o z h o d n u t i e :  
 

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

u d eľu j e  
 

spoločnosti Minas Tirith s. r.o., Levická 174, 952 01 Vráble 
 

l i c e n c i u  č .  T D / . . .  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

„I. 
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T,  DVB-S, DVB-C, DVB-H, KDS, MMDS, MVDS 
2.   Názov programovej služby: Empatia  
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hod. / denne 
5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 
(podľa podania účastníka konania č. 1392/2011 zo dňa 11.03.2011):  
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a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie - max. 20 % 
    Programy - min. 80 %  
b) Programy (100%): 
    Spravodajstvo – 0,9 % 
    Publicistika: 0 % 
        1) polit. publicistika -  0,6 % 

     2) ostatná publicistika -  3,6 % 
Dokumentárne programy -14,3 % 
Dramatické programy - 17,0% 
Zábavné programy - 41,7 % 
Hudobné programy - 10,2 % 
Vzdelávacie programy -5,4 % 
Náboženské programy -0 % 
Detské programy – 6,3% 
Šport - % 

  
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 17%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD, USB kľúč 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 73% 
 
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: 13% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému označovania (Vyhláška 
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 2830/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 10.03.2011 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 2830/N, oddiel: Sro, zo dňa 10.03.2011 
 

III. 
 
Doložky doplnkových obsahových služieb: 
a) názov doplnkovej obsahovej služby: EPTEXT 
   špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
b) názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 
    špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých titulkov 
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c) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG 
   špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: elektronický programový sprievodca 
 
Zahraničná doložka 
1. teritórium členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom 

hospodárskom   priestore 
2. a) názov doplnkovej obsahovej služby: EPTEXT 
    špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
   b) názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 
   špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých titulkov 
 
   c) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG 
   špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: elektronický programový sprievodca 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
1. spôsob verejného prenosu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, KDS, MMDS, MVDS 
2. v rámci iného verejného prenosu budú vysielané aj doplnkové obsahové služby: 
a)  názov doplnkovej obsahovej služby: EPTEXT 
špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
b) názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 
špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých titulkov 
 
c) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG 
špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: elektronický programový sprievodca 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/378: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 143-PLO/D-
1392/2011 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  Minas Tirith s.r.o., Vráble, spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 29.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK č.: 144-PLO/D-1493/2011 zo dňa 15.03.2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. TD/10 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.       číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 11-07/6.323: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 144-PLO/D-1493/2011 
zo dňa 15.03.2011 posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie 
účastníka konania: 
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PHONOTEX spol. s r.o.  
Priehradná 8077/23  
Bratislava 821 07 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. TD/10 nasledovne: 
 
V článku III. sa dopĺňa  nasledujúci text: 
 
Zahraničná doložka 
1. a) teritórium členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore 
b) teritórium štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii 

 
2. jazyk vysielania – slovenský a český jazyk 
 
3.  a) názov doplnkovej obsahovej služby: TV 8text 
      špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
     b) názov doplnkovej obsahovej služby: TV 8epg 
      špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup 
 
    c) názov doplnkovej obsahovej služby: TV 8 plus 
      špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/379: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
144-PLO/D-1493/2011 a zašle ho účastníkovi konania, PHONOTEX spol. s r.o. spolu s výzvou na 
úhradu správneho polatku.  
T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Sťažnosť č. 1504/174-2011 zo dňa 15.03.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
Sťažnosť smeruje proti : EM-KOM, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/303 
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Uznesenie č. 11-07/7.324: 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.“) začína správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/303, spoločnosti 
EM – KOM s.r.o., Halič vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s povinnosťou uzatvoriť s každým užívateľom typovú zmluvu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/380: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť EM – KOM s.r.o., Halič 
o začatí správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 26.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-07/381: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 22.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Sťažnosť č. 1223/125-2011 zo dňa 04.03.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Sťažnosť smeruje proti : Juraj Lauko, Levice 
     BYTREAL Tlmače, s.r.o., Tlmače     
  
Uznesenie č. 11-07/8.325: 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.“) začína správne konanie voči Jurajovi Laukovi, Levice, IČO: 40927261 vo veci 
možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s možným 
poskytovaním retransmisie bez jej registrácie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/382: Kancelária Rady písomne upovedomí Juraja Lauka, Levice o začatí správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
T: 26.04.2011          Z: PLO 
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Uznesenie č. 11-07/8.326: 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.“) začína správne konanie voči spoločnosti BYTREAL Tlmače, s.r.o., Tlmače vo veci 
možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
poskytovaním retransmisie bez jej registrácie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/383: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť BYTREAL Tlmače, s.r.o., 
Tlmače o začatí správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 
Z.z. 
T: 26.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-07/384: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správnych konaní.  
T: 22.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 56/6-2011 a 57/5-2011      
(na vysielanie programu CE TV z dní 25 - 27.11.2010)  
Vysielateľ:  CE MEDIA s.r.o.   číslo licencie: T/188 
 
Uznesenie č. 11-07/9.327: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 
56/6-2011 a 57/5-2011, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby CE TV vysielateľa 
CE MEDIA s.r.o., Nitra, držiteľa licencie č. T/188 a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/385: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
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T: 22.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1122/116-2011     
(na vysielanie programu Naostro z dňa 27.2.2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 11-07/10.328: 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. 
1122/116-2011, smerujúcu voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko 
vysielateľa RTVS – organizačná zložka Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/386: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 764/83-2011      
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 13. 2. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       
 
Uznesenie č. 11-07/11.329:  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, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia 
§ 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 13.02.2011 o cca 11:55 hod. 
odvysielal v rámci televíznej programovej služby Jednotka program O 5 minút 12, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  neprítomný na hlasovaní 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
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Vendrinský neprítomný na hlasovaní 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/387: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-07/388: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 648/50-2011      
(na vysielanie programu Lampáreň zo dňa 30.1.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-07/12.330: 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. 
648/50-2011 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 
Alakša  za 
Dinka  neprítomný na hlasovaní 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/389: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.04.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-07/12.331: 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 § 20 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 30.01.2011 o cca 13:53 hod. v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA zverejnil programovú ponuku prostredníctvom oznámení o vlastných programoch Jumper, 
Alexander Veľký, Odsúdení zomrieť: Otvorené more, v ktorých neuviedol príslušné grafické symboly 
jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu jednotného systému 
označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/390: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 16/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 12. 2. 2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-07/13.332: 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., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 vo veci možného porušenia 
§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA dňa 12.02.2011 odvysielal reklamný šot na liek Mucosolvan mäkké pastilky o cca 10:32 
hod., pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú 
a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého 
v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/391: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-07/13.333: 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., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 vo veci možného porušenia 
§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA dňa 12.02.2011 odvysielal reklamný šot na liek Panadol Baby o cca 10:57 hod., pri 
ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú 
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výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii 
pre používateľov lieku pribalenej k lieku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/392: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-07/13.334: 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., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 vo veci možného porušenia 
§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA dňa 12.02.2011 odvysielal reklamný šot na liek Tantum Verde o cca 10:58 hod., pri 
ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú 
výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii 
pre používateľov lieku pribalenej k lieku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/393: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-07/13.335: 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., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 vo veci možného porušenia 
§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA dňa 12.02.2011 odvysielal reklamný šot na liek Mucoplant Spitzwegerich Hustensaft o cca 
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18:35 hod., pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú 
a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého 
v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/394: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.12/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný deň: 18. 2. 2011) 
Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o.               číslo licencie: T/128 
 
Uznesenie č. 11-07/14.336: 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. 
12/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní zo dňa 18.02.2011 vysielateľa NTV Nesvady, s.r.o. ,Nesvady, s licenciou 
č. T/128 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/395: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 22.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.10/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 9.2. a 16.2.2011) 
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s.    číslo licencie: T/52 
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Uznesenie č. 11-07/15.337: 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. 
10/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 09.02.2011 a 16.02.2011 vysielateľa AUDIO VIDEO TRANSFER, 
v.o.s., Prievidza s licenciou č. T/52 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/396: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 22.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.3/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni:11.2., 12.2.2011) 
Vysielateľ: SPINOZA s.r.o.               číslo licencie: R/62 
 
Uznesenie č. 11-07/16.338: 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. 3/2011/Ro 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dní 11.02.2011  a 12.02.2011 vysielateľa SPINOZA s.r.o. ,Partizánske s licenciou č. R/106 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/397: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 22.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.15/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 3. 2. 2011 a 10. 2. 2011 ) 
Vysielateľ: Perfects, a.s., Dunajská Streda           číslo licencie: T/90 
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Uznesenie č. 11-07/17.339: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči 
spoločnosti Perfects, a.s., Dunajská Streda, držiteľovi licencie č. T/90 vo veci možného porušenia § 16 
ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý 
záznam vysielania z dní 03.02.2011 a 10.02.2011 v čase od 17:00 hod. do 20:00 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/398: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-07/17.340: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči 
spoločnosti Perfects, a.s., Dunajská Streda, držiteľovi licencie č. T/90 vo veci možného porušenia § 38 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v dňoch 03.02.2011 a 10.02.2011 odvysielal 
program Magazín DSTV (Magazin DSTV), pričom označenie programu sponzom uviedol len po 
skončení predmetného programu, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti označiť sponzora programu 
na začiatku a na konci programu.   
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/399: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
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Správa č. 11/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 28. 2. 2011) 
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava     číslo licencie: T/78 
 
Uznesenie č. 11-07/18.341: 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 Mestská televízia Trnava, s.r.o., držiteľovi licencie č. T/78 vo veci možného porušenia § 
16 ods. 3 písm. g) č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 28.02.2011 na programovej službe 
Mestská televízia Trnava odvysielal videotext so začiatkom o cca 14:43:03, 15:42:00, 16:28:11, 
16:52:17, 17:48:48, 18:51:38, 19:44:47, 21:04:02 a 21:46:05 hod., pri vysielaní ktorého mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným 
obrazovým symbolom (logom) a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 
Z.z. v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania z dňa 28.02.2011 v čase od 
14:00 do 22:00 na vyžiadanie Rady. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/400: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-07/18.342: 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 Mestská televízia Trnava, s.r.o. držiteľovi licencie č. T/78  
 
I. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým,že na 

programovej službe Mestská televízia Trnava dňa 28.02.2011 odvysielal o cca 19:30:12 hod. 
a 19:44:36 hod. bezprostredne pred a bezprostredne po programe Bezbúdovci komunikát 
označujúci za sponzora programu spoločnosť Optik Morvay, s.r.o., ktorý mohol naplniť definíciu 
reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., a o cca. 19:00:09 – 19:02:29 odvysielal 
reklamu, bezprostredne po ktorej nasledovalo vysielanie programu Trnavská Brána, čím mohlo 
dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných 
častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby,  

  
II. vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na 

programovej službe Mestská televízia Trnava dňa 28.02.2011 v čase 14:00 – 15:00 hod., 17:00 – 
18:00 hod. a 21:00 – 22:00 hod. odvysielal reklamné šoty vo väčšom časovom rozsahu ako 
povolených 12 minút. 

 
Hlasovanie: 
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Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  neprítomný na hlasovaní 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/401: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 376-PLO/O-5914/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 84/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 34 ods. 1  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: sponzorský odkaz – Poisťovne.sk/30.09.2010 
ÚK: TV LUX s.r.o.        číslo licencie: T/207 
 
Uznesenie č. 11-07/19.343: 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. 376-PLO/O-5914/2010 TV LUX, s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 23.09.2010 o cca 17:30 odvysielal sponzorský odkaz  Poisťovne.sk  ktorý naplnil definíciu 
reklamy 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 
Alakša  za 
Dinka  neprítomný na hlasovaní 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

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

za čo mu ukladá  
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona 
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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 
Alakša  za 
Dinka  neprítomný na hlasovaní 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/402: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 29.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 
- 2-PLO/O-79/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./30.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./30.09.2010 
- 3-PLO/O-80/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./30.09.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-07/20.344: 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. 3-PLO/O-80/2011 a č. 2-PLO/O-79/2011 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 30.09.2010 v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. a 21:00 hod. – 
22:00 hod. odvysielal reklamné šoty vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 30.09.2010 odvysielal pred programom Panelák o cca 
20:18 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť RAJO a.s., po programe Panelák 
o cca 21:21 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť RAJO a.s. a pred a po 
programe Najlepšie počasie o cca 20:08 hod. a cca 20:13 hod. komunikát označujúci za sponzora 
programu spoločnosť Kofola, a.s., ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z., bez ich oddelenia zvukovo-obrazovými prostriedkami od týchto programov, čím došlo 
k odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej 
služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby,  

 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/403: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
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SK č.:  
- 407-PLO/O-6179/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z   
(vo veci možného porušenia ustanovenia 36 ods. 2 a § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz odkazy: Orange Slovensko, a.s., RAJO,  a.s./29.09.2010  
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola,  a.s./29.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Šport/sponz. odkaz: huste.tv/29.09.2010 
- 427-PLO/O-81/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Šport/sponz. odkaz: huste.tv./01.10.2010, 02.10.2010 a 03.10.2010 
- 413-PLO/O-6185/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO a.s., Orange Slovensko, a.s./29.09.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-07/21.345: 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. 407-PLO/O-6179/2010, č. 427-PLO/O-81/2011 a č. 413-PLO/O-6185/2010 
MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 29.09.2010 v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. a 21:00 hod. – 
22:00 hod. odvysielal reklamné šoty vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 29.09.2010 odvysielal pred programom Panelák o cca 
20:17 hod. komunikáty označujúce za sponzora programu spoločnosť RAJO a.s. a Orange Slovensko, 
a.s., po programe Panelák o cca 21:17 hod. komunikáty označujúce za sponzora programu spoločnosť 
RAJO a.s. a Orange Slovensko, a.s., pred a po programe Najlepšie počasie o cca 20:07 hod. a cca 
20:13 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Kofola, a.s., ktoré naplnili 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a dňa 29.09.2010 o cca 20:00 hod. a cca 
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20:05 hod., 01.10.2010 o cca 19:58 hod. a cca. 20:03 hod., 02.10.2010 o cca 20:00 hod. a cca. 20:11 
hod. a 03.10.2010 o cca 19:58 hod. a cca. 20:06 hod. pred a po programe Šport komunikát označujúci 
za sponzora programu internetovú televíziu huste.tv, ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z. a zároveň vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., bez 
ich oddelenia zvukovo-obrazovými prostriedkami od týchto programov, čím došlo k odvysielaniu 
reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby 
nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby,  

 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/404: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 
- 414-PLO/O-6186/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkazy: RAJO, a.s., Orange Slovensko, a.s./27.09.2010 
- 412-PLO/O-6184/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkazy: Orange Slovensko, a.s., RAJO, a.s./27.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./27.09.2010 
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ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-07/22.346: 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. 414-PLO/O-6186/2010 a č. 412-PLO/O-6184/2010 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 27.09.2010 v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. a 21:00 hod. – 
22:00 hod. odvysielal reklamné šoty vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 27.09.2010 odvysielal pred programom Panelák o cca 
20:15 hod. komunikáty označujúce za sponzora programu spoločnosť RAJO a.s. a Orange Slovensko, 
a.s., po programe Panelák o cca 21:18 hod. komunikáty označujúce za sponzora programu spoločnosť 
RAJO a.s. a Orange Slovensko, a.s.,pred a po programe Najlepšie počasie o cca 20:06 hod. a cca 20:11 
hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Kofola, a.s., ktoré naplnili definíciu 
reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., bez ich oddelenia zvukovo-obrazovými 
prostriedkami od týchto programov, čím došlo k odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a 
zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami 
programovej služby,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušene 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/405: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 
- 408-PLO/O-6180/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./28.09.2010 
- 409-PLO/O-6181/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./28.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./28.09.2010 
- 429-PLO/O-83/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./01.10.2010 
- 430-PLO/O-84/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./01.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-07/23.347: 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. 409-PLO/O-6181/2010, č. 408-PLO/O-6180/2010, č. 429-PLO/O-83/2010 a č. 
430-PLO/O-84/2010 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l  
 

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

 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 28.09.2010 v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. a 21:00 hod. – 
22:00 hod. odvysielal reklamné šoty vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 28.09.2010 odvysielal pred programom Panelák o cca 
20:17 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť RAJO a.s., po programe Panelák 
o cca 21:17 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť RAJO a.s., dňa 01.10.2010 
odvysielal pred programom Panelák o cca 20:16 hod. komunikát označujúci za sponzora programu 
spoločnosť RAJO a.s., po programe Panelák o cca 21:19 hod. komunikát označujúci za sponzora 
programu spoločnosť RAJO a.s., ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z., bez ich oddelenia zvukovo-obrazovými prostriedkami od týchto programov, čím došlo 
k odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej 
služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/406: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.:  
- 410-PLO/O-6182/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: STADA PHARMA Slovakia, 
s.r.o./02.10.2010 
- 411-PLO/O-6183/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: STADA PHARMA Slovakia, 
s.r.o./02.10.2010 
- 434-PLO/O-184/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: Danone, s.r.o./02.10.2010 
- 435-PLO/O-185/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: Danone, s.r.o./02.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-07/24.348: 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. 410-PLO/O-6182/2010, č. 434-PLO/O-184/2011, č. 435-PLO/O-185/2011 a č. 
411-PLO/O-6183/2010 MAC TV s.r.o.  
 

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 JOJ dňa 02.10.2010 odvysielal pred programom Kráľovná XXL 
o cca 20:23 hod. komunikáty označujúce za sponzora programu spoločnosti Danone, s.r.o. a STADA 
PHARMA Slovakia, s.r.o., počas programu Kráľovná XXL o cca 20:55 hod., 21:28 hod. a 22:02 hod. 
komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Danone, s.r.o. a po programe Kráľovná XXL 
o cca 22:11 hod. komunikáty označujúce za sponzora programu spoločnosti Danone, s.r.o. a STADA 
PHARMA Slovakia, s.r.o., ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., 
bez ich oddelenia zvukovo-obrazovými prostriedkami od tohto programu, čím došlo k odvysielaniu 
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reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby 
nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby,  

 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/407: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.:  
- 417-PLO/O-6189/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Talentmania/sponz. odkaz: Lyoness Slovakia, s.r.o./03.10.2010 
- 418-PLO/O-6190/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Talentmania/sponz. odkaz: Lyoness Slovakia, s.r.o./03.10.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
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Úloha č. 11-07/408:. Kancelária Rady pripraví bod na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 26.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 420-PLO/O-6192/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Počasie/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./27.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-07/409: Kancelária Rady pripraví bod na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 26.04.2011          Z: PLO 
 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 
- 421-PLO/O-6193/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Modré z neba/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./29.09.2010 
- 11-PLO/O-126/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Modré z neba/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./29.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-07/410: Kancelária Rady pripraví bod na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 26.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.:  
- 431-PLO/O-85/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, 
a.s./30.09.2010 
- 432-PLO/O-86/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, 
a.s./30.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-07/411: Kancelária Rady pripraví bod na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 26.04.2011          Z: PLO 
 



 37 

K bodu 29/ 
SK č.:  
- 428-PLO/O-82/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, 
a.s./28.09.2010 
- 419-PLO/O-6191/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, 
a.s./28.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-07/412: Kancelária Rady pripraví bod na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 26.04.2011          Z: PLO 
 
 
K bodu 30/ 
SK č. 436-PLO/O-186/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: reklamné šoty/27.09.2010 cca 20:00 hod. – 21:00 hod. 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-07/30.354: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 
436-PLO/O-186/2011 vedené voči  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/413: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
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K bodu 31/ 
SK č. 406-PLO/O-6178/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 92/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/dni: Večerníček/sponz. odkaz Hamé/30.09.2010, 04.10.2010, 08.10.2010 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
ÚP: 11:00 hod. 
 
Uznesenie č. 11-07/31.355: 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. 406-PLO/O-6178/2010 Rozhlas a televízia Slovenska 
 

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 Jednotka dňa 30.09.2010 o cca 19:06 hod. a o cca 19:15 hod., 
04.10.2010 o cca 19:05 hod. a 19:14 hod. a 08.10.2010 o cca 19:04 hod. a 19:14 hod. odvysielal pred a 
po programe Večerníček komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť HAMÉ 
SLOVAKIA spol. s r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., 
čím došlo k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných 
častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/414: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č. 134-PLO/O-2171/2010 zo dňa 13.04.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrovaní sťažností č. 1140/154-2010, 1141/155-2010, 1288/169-2010 
smerujúcich voči vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Šport/Tragická smrť sánkara./13.02.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-07/415: Kancelária Rady pripraví bod na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 26.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č. 403-PLO/O-6175/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č.4932/371-2010 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 39 ods. 4 a § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kronika/sponz. odkaz: mesto Liptovský Mikuláš/12.10.2010 
ÚK: TV Liptov, s.r.o.       číslo licencie: T/162 
 
Uznesenie č. 11-07/33.357: 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. 403-PLO/O-6175/2010 TV Liptov, s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že dňa 12.10.2010 o cca 18.07 hod. odvysielal politickopublicistiký program Kronika, v ktorom 
nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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II. povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že dňa 12.10.2010 o cca 18.07 hod. odvysielal politickopublicistiký program Kronika, ktorý bol 
sponzorovaný mestom Liptovský Mikuláš 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/416: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-07/417: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č. 405-PLO/O-6177/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5559/417-2010 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaná sekcia/program: Zábava/Academia destructiva-Televízor 
ÚK: MAC TV s.r.o.      internetová stránka: www.huste.tv 
ÚP: 10:40 hod. 
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Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-07/418: Kancelária Rady pripraví bod na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 26.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 35/ 
SK č. 404-PLO/O-6176/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5126/387-2010  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Largo Winch/23.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-07/419: Kancelária Rady pripraví bod na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 26.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č. 415-PLO/O-6187/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/dni: Camp Rock 2/01.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-07/420: Kancelária Rady pripraví bod na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 26.04.2011          Z: PLO O 
 
K bodu 37/ 
SK č. 416-PLO/O-6188/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Česko Slovensko má talent/03.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-07/421: Kancelária Rady pripraví bod na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 26.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č. 423-PLO/O-6195/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: 10 000 pred Kristom/02.10.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-07/38.362: 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. 423-PLO/O-6195/2010 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,  podľa § 30 ods. 
1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
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zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/422: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 39/ 
SK č. 422-PLO/O-6194/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Hádaj, kto príde/27.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-07/39.363: 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. 422-PLO/O-6194/2010 vedené voči 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 
Alakša  za 
Dinka  neprítomný na hlasovaní 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-07/423: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
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SK č. 15-PLO/O-130/2011 zo dňa 11.01.2011 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5100/389-2010 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Začarovaní/16.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 

 
Úloha č. 11-07/424: Kancelária Rady pripraví bod na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 26.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 41/ 
SK č. 16-PLO/O-131/2011 zo dňa 11.01.2011 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5100/389-2010 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Česko Slovensko má talent/Profesionáli/Dievča na stráženie/Dobrá 
manželka/16.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-07/41.365: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že správne konanie č. 16-
PLO/O-131/2011 vedené voči spoločnosti MAC TV 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 
Alakša  za 
Dinka  neprítomný na hlasovaní 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní  

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

Úloha č. 11-07/425: 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: 26.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-07/426: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 39-PLO/O-460/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie: Správa č. 88/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň:  reklamný blok/19.10.2010 
ÚK : KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.    číslo licencie: T/189 
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Uznesenie č. 11-07/42.366: 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. 39-PLO/O-460/2011 spoločnosť KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s., Ružomberok, 
držiteľ licencie č. T/189,  
 

 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 Mestská televízia Ružomberok (MTR) dňa 19.10.2010 o 
cca 18:53 hod. a 20:53 hod. odvysielal reklamný blok, ktorý bol odvysielaný bez toho, aby bol na 
konci rozoznateľne a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby, tak aby nebol zameniteľný 
s inými zložkami programovej služby,  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

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

Úloha č. 11-07/427: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.05.2011          Z: PLO 
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K bodu 43/ 
SK č.: 40-PLO/O-461/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie : Správa č. 88/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň:  Správy/spoznor. odkaz/04.10.2010, 19.10.2010 
ÚK : KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.    číslo licencie: T/189 
 
Uznesenie č. 11-07/43.367: 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. 40-PLO/O-461/2011 spoločnosť KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s., Ružomberok, 
držiteľ licencie č. T/189, 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že dňa 04.10.2010 v čase o cca 16:23 hod. a o cca 18:23 hod. a dňa 19.10.2010 v čase o cca 18:26 hod. 
a o cca 20:26 hod. odvysielal spravodajský program Správy, ktorý bol sponzorovaný majiteľom 
predajní R móda, 

 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-07/428: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 44/ 
SK č. 37-PLO/O-458/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5377/403-2010 
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Lampa/04.11.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 11-07/44.368: 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. 37-PLO/O-458/2011 MAC TV s.r.o.,  

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že dňa 04.11.2010 a cca 22:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS 
politickopublicistický program Lampa, ktorý bol sponzorovaný spoločnosťou Tatry mountain resorts, 
a.s. 
 
Hlasovanie: 

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

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 1.000,00 €, slovom jedentisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***11,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 11-07/429: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 45/ 
SK č. 38-PLO/O-459/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie: Správa č. 99/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Lampa/28.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 11-07/45.369: 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. 38-PLO/O-459/2011 MAC TV s.r.o.  

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že dňa 28.10.2010 a cca 22:12 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS 
politickopublicistický program Lampa, ktorý bol sponzorovaný spoločnosťou Tatry mountain resorts, 
a.s. 
 
Hlasovanie: 

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

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 1.000,00 €, slovom jedetisíc 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***11,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 11-07/430: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 46/ 
SK č. 92-PLO/O-890/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5837/429-2010 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy/Fungujúca samospráva/23.11.2010 
ÚK: C.E.N.  s.r.o.       číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 11-07/46.370: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 92-PLO/O-
890/2011 C.E.N. s.r.o. 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. v spojení  
s § 30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb.  

 
tým, 

 
že dňa 23.11.2010 o cca 18:00 hod. odvysielal v rámci programu Správy príspevok s názvom 
Fungujúca samospráva, v ktorom došlo k nezabezpečeniu vyváženosti a nestrannosti,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá, 
 



 49 

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

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

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

Úloha č. 11-07/431: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 101-PLO/O-899/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(sťažnosť č. 5828/432-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/dni: Infokanál/22.11.2010, 24.11.2010, 27.11.2010 
ÚK: TES-SLOVAKIA, s.r.o.      číslo licencie: T/183 
 
Uznesenie č. 11-07/47.371: 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. 101-PLO/O-899/2011, spoločnosť TES-SLOVAKIA, s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že v dňoch 22.11.2010, 24.11.2010 a 27.11.2010 v čase od 14:00 hod. do 20:00 hod. nevysielal 
v súlade s programovou štruktúrou uvedenou v licencii č. T/183, čím došlo k porušeniu povinnosti 
vysielať v súlade s udelenou licenciou. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  neprítomný na hlasovaní 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
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Vendrinský neprítomný na hlasovaní 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

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

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

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

Úloha č. 11-07/432: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 102-PLO/O-900/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Infokanál/22.11.2010 
ÚK: TES-SLOVAKIA,  s.r.o.      číslo licencie: T/183 
 
Uznesenie č. 11-07/48.372: 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. 102-PLO/O-900/2011 TES-SLOVAKIA, s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 22.11.2010 o cca 15:04 hod. odvysielal reklamu na Športový areál v Závodí, ktorá bola 
odvysielaná bez toho, aby bola po jej skončení rozoznateľne a zreteľne oddelená od iných častí 
programovej služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

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

Úloha č. 11-07/433: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 385-PLO/D-5970/2010 zo dňa 13.12.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Ján Kadlečovič,  Šustekova 13, Bratislava     
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 50/ 
SK č.: 205-PLO/D-3347/2010 zo dňa 17.06.2010 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii č. T/208 
ÚK: Televízna spoločnosť BBSK, a.s.     číslo licencie: T/208 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 51/ 
SK č.: 142-PLO/D-1391/2011 zo dňa 11.03.2011 
vo veci  oznámenia o zmene licencie č. T/162 
ÚK: TV Liptov, s.r.o.        číslo licencie: T/162 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 52/ 
SK č.: 53-PLO/D-499/2011 zo dňa 31.01.2011 
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vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: ARTOS, a.s.  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 53/ 
SK č.: 73-PLO/D-527/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/298 
ÚK: IMAFEX, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/298 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 54/ 
SK č.: 54-PLO/D-518/2011 zo dňa 01.02.2011 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/221 
ÚK: Ján Homola Cabel – televizion Homayer    číslo registrácie: TKR/221 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 55/ 
SK č.: 82-PLO/D-534/2011 zo dňa 02.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/48 
ÚK: KROM-SAT s.r.o.       číslo registrácie: TKR/48 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 56/ 
SK č.: 83-PLO/D-537/2011 zo dňa 02.02.2011 
vo veci žiadosti  o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/239 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.       číslo registrácie: TKR/239 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 57/ 
SK č.: 108-PLO/D-925/2011 zo dňa 21.02.2011 
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/215 
ÚK: S-Team, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/215 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 58/ 
SK č.: 166-PLO/D-1598/2011 zo dňa 18.03.2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/193 
ÚK: Miloslav Vanek, Sološnica      číslo registrácie: TKR/193 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 59/ 
SK č.: 233-PLO/D-1807/2011 zo dňa 28.03.2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/298 
ÚK: IMAFEX, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/298 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
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60/ Rôzne 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.marcu 2011 
 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.03.2011. 
 
2/ Návrh organizačného poriadku 
 
Rada schvaľuje návrh organizačného poriadku. 
 
Hlasovanie: 

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

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

3/ Žiadosť o informáciu podľa zákona č. 211/2000 Z. z.  
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako správny orgán príslušný podľa § 2 ods. 1 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode 
informácií“) podľa § 18 ods. 2 a §10 ods. 1 zákona o slobode informácií rozhodla, že nevyhovuje 
žiadosti žiadateľa v časti, v ktorej požaduje sprístupnenie zmluvy uzavretej medzi spoločnosťami 
TradeTec, a.s., Ostrava, Česká republika a Towercom, a.s., Bratislava, ktorú predložila spoločnosť 
Towercom, a.s., Bratislava v rámci správneho konania č. 357-PLO/O-5703/2010, nakoľko táto zmluva 
podlieha obchodnému tajomstvu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
4/ Žiadosť Ministerstva kultúry SR o stanovisko k návrhu na zmenu zákona o digitálnom 
vysielaní 
 
Rada berie na vedomie žiadosť MK SR o stanovisko k návrhu na zmenu zákona o digitálnom 
vysielaní. 
 
5/ Zahraničná pracovná cesta, Ohrid, Macedónsko 
 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu na 33. zasadnutie Epra dňa 25.05. -27.05.2011 v Ohride, 
Macedónsko. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  neprítomný na hlasovaní 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
V Bratislave dňa 12.04.2011 
  
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

                                                                
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Mgr. Karol Haťapka 
 
 


