
Zápisnica č. 13/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch 04.07.2011 

o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Alakša 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
Hlasovanie o návrhu programu: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 235-PLO/O-2078/2011 zo dňa 29.03.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/203 
 
3/ SK č.: 236-PLO/O-2079/2011 zo dňa 29.03.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/203 
 
4/ SK č.: 267-PLO/O-2398/2011 zo dňa 12.04.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: EM-KOM, s.r.o.                          číslo registrácie: TKR/303 
 
5/ SK č.: 291-PLO/O-2716/2011 zo dňa 26.04.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) a  § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 
308/2000 Z.z.) 
ÚK:  Poprad Reality Invest, a.s.                       číslo licencie: R/86 
ÚP: 10:00 hod.  
 
6/ Sťažnosť č. 2672/246-2011 zo dňa 28.04.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) a b)  
Sťažnosť smeruje proti : OSBD Čadca     číslo registrácie: TKR/185 
 
7/ Sťažnosť č. 2779/242-2011 zo dňa 03.05.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. e)  
Sťažnosť smeruje proti : OSBD Žilina     číslo registrácie: TKR/88 



 
8/ Sťažnosť č. 3467/274-2011 zo dňa 10.06.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Sťažnosť smeruje proti : Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok  číslo registrácie: TKR/223 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2394/207-2011      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 13. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2393/206-2011     
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 12. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
11/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 3098/248-2011 a 3147/255-2011      
(na vysielanie programu Teleráno z dní 3. a  4. 5. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2392/205-2011     
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 11.4.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 2286/201-2011      
(na vysielanie programu Teleráno z dňa  4. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2459/218-2011      
(na vysielanie programu Rebeli na strednej z dňa 14.4.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
15/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 2942/236-2011; 2943/237-2011; 2944/238-2011; 2946/240-2011; 2947/241-2011; 
2980/244-2011; 2998/247-2011     
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 8.5.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
16/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 3102/252-2011     
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar zo dňa 1.5.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2395/208-2011      
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 10.4.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41  
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2411/209-2011     
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar zo dňa 27.3.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  



 
19/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 2945/239-2011 a č. 3101/251-2011     
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar zo dňa 24.4.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3099/249-2011     
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 2.5.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2842/235-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 1. 5. 2011, Profil Jána Pavla II.)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3156/257-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 22. 5. 2011, Spory o ihrisko)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2535/222-2011      
(na vysielanie reklamy na T-Mobile z dňa 17. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2981/245-2011      
(na vysielanie programu Posledný akčný hrdina z dňa 30. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
25/ Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 3100/250-2011      
(na vysielanie programu Odcudzené srdcia z dňa 6.5.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/7  
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2462/219-2011      
(na vysielanie programu Na margo z dňa 17. 4. 2011)  
Vysielateľ: TV AGENCY, s. r. o.        číslo licencie: T/212  
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2678/229-2011      
(na vysielanie z dňa 10. 5. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 3146/256-2011      
(na vysielanie programu Vzájomné objatia z dňa 24.4.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/7  
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3250/260-2011      
(na vysielanie programu Ako uloviť družičku z dňa 29.5.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  



  
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3204/258-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 15. 5. 2011, Príroda aj škodí)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2412/210-2011      
(na vysielanie programu Dámsky magazín z dňa 13. 4. 2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
32/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2536/221-2011      
(na vysielanie programu Športové noviny z dňa 17. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
33/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2778/232-2011     
(na vysielanie programu Správy ŽTV z dňa 20. 4. 2011)  
Vysielateľ: AGENTURA S, s.r.o.       číslo licencie: T/148  
 
34/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3103/253-2011      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 30. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
35/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 3148/254-2011      
(na vysielanie programu Zmutovaná hrozba z dňa  5. 5. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
36/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2713/231-2011      
(na vysielanie programu Kontakty z dňa 19. 4. 2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
37/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2458/217-2011     
(na vysielanie filmového diela Ešte raz sex a slobodná matka zo dňa 9.4.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7  
 
38/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 5/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:31.3., 1.4.2011 ) 
Vysielateľ: AZTV spol. s r.o.      číslo licencie: T/153 
 
39/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 43/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 16. a 17.5.2011) 
Vysielateľ: Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o.   číslo licencie:  T/213 
 
40/ SK č. 343-PLO/O-4632/2009 zo dňa 03.11.2009 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3788/156-2009) 



(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 12   zákona č. 308/2000 Z.z. účinného ku dňu 
09.09.2009) 
Monitorovaný program/deň: Z Terchovej naživo/09.09.2009 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona       
 
41/ SK č. 95-PLO/O-893/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5636/420-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4 a § 39a ods. 5 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Pošta pre teba/20.11.2010 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona       
 
42/ SK č. 132-PLO/O-1244/2011 zo dňa 01.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6139/458-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4 a § 39a ods. 5 písm. b) a d) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Panelák/20.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
43/ SK č.: 242-PLO/O-2085/2011 zo dňa 29.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 72/8-
2011 a 91/10-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. i)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorované programy/deň: Čistič, PROMI NOVINY - Ples v opere/08.01.2011 
ÚK: MAC TV  s r.o.                           číslo licencie: T/39 
 
44/ SK č. 292-PLO/O-2717/2011 zo dňa 26.04.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 865/94-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Chilli, sex a samba/22.01.2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
45/ SK č. 293-PLO/O-2718/2011 zo dňa 26.04.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 931/96-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Nie je čo stratiť/19.02.2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
46/ SK č. 271-PLO/O-2402/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 648/50-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný komunikát/deň: Jumper, Alexander Veľký, Odsúdení zomrieť: Otvorené more/30.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
47/ SK č.: 297-PLO/O-2722/2011 zo dňa 26.04.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
1142/123-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Cirkevná daň/27.02.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
48/ SK č.: 237-PLO/O-2080/2011 zo dňa 29.03.2011 



Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 715/75-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Medzinárodné únosy detí/28.01.2011 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
49/ SK č.: 270-PLO/O-2401/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 764/83-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: O päť minút 12/13.02.2011 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
50/ SK č.  294-PLO/O-2719/2011 zo dňa 26.04.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 762/81-
2011, 765/82-2011 a 825/84-2011)  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný komunikát/deň: Česko Slovenská SuperStar/12.02.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
51/ SK č.  295-PLO/O-2720/2011 zo dňa 26.04.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 762/81-
2011, 765/82-2011 a 825/84-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1   zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Bláznivý Jimov život/Orange Slovensko, a.s./12.02.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
52/ SK č.: 279-PLO/O-2410/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa č. 11/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Bezdúdovci/Optika Morvay s.r.o./28.02.2011 
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.                       číslo licencie: T/78 
 
53/ SK č.: 278-PLO/O-2409/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa č. 11/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g)  a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 
308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný deň:  28.02.2011 
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.                       číslo licencie: T/78 
 
54/ SK č.: 306-PLO/O-2731/2011 zo dňa 26.04.2011 
Doplnenie: Správa č. 21/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný deň: 28.02.2011 
ÚK: Telegal, s.r.o.                         číslo licencie: T/186 
 
NEVEREJNÉ 
 
55/ SK č.: 75-PLO/D-513/2011 zo dňa 01.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/290 
ÚK: TES Media, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/290 
 
56/ SK č.: 120-PLO/D-1170/2011 zo dňa 02.03.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/255 



ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
57/ SK č.: 315-PLO/D-2236/2011 zo dňa 08.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/235 
ÚK: Laštek s.r.o.         číslo registrácie: TKR/235 
 
58/ SK č.: 259-PLO/D-2247/2011 zo dňa 11.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/145 
ÚK: Obec Litava, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/145 
 
59/ SK č.: 285-PLO/D-2336/2011 zo dňa 13.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/209 
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS    číslo registrácie: TKR/209 
 
60/ SK č.: 313-PLO/D-2362/2011 zo dňa 14.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/213 
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice      číslo registrácie: TKR/213 
 
61/ SK č.:  331-PLO/D-2416/2011 zo dňa 18.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/97   číslo registrácie: TKR/97 
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina 
 
62/ SK č.: 334-PLO/D-2568/2011 zo dňa 21.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/279 
ÚK: Drahoslav Černušák, Hlohovec      číslo registrácie: TKR/279 
 
63/ SK č.: 320-PLO/D-2660/2011 zo dňa 28.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/184 
ÚK: DTR,  s.r.o.         číslo registrácie: TKR/184 
 
64/ SK č.: 371-PLO/D-3636/2011 zo dňa 15.06.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/213 
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice     číslo registrácie: TKR/213 
 
65/ SK č.: 354-PLO/D-3269/2011 zo dňa 01.06.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/165 
ÚK: MANIN PB, s.r.o.        číslo licencie: T/165 
 
66/ SK č.: 369-PLO/D-3616/2011 zo dňa 14.06.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/210 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo licencie: T/210 
 
67/ SK č.: 335-PLO/D-3094/2011 zo dňa 19.05.2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie R/105 
ÚK: EUROPA 2, a.s.       číslo licencie: R/105 
 
68/ SK č.: 283-PLO/D-2520/2011 zo dňa 19.04.2010 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  podielu na základnom 
imaní  držiteľa licencie č. R/101 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
69/ SK č.: 290-PLO/D-2620/2011 zo dňa 26.04.2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie MARKÍZA Cinema 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.        
 



70/ SK č.: 309-PLO/D-2866/2011 zo dňa 05.05.2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: DIGITEL, s.r.o.        
 
71/ SK č.: 370-PLO/D-3628/2011 zo dňa 14.06.2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: Jozef Švaňa, Kolta            
 
72/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania:  
10:00 hod. – Poprad Reality Invest, a.s. 
 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 872 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 11-13/1.772: Rada schvaľuje návrh programu. 
 
Hlasovanie o návrhu programu: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 235-PLO/O-2078/2011 zo dňa 29.03.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/203 
 
Uznesenie č. 11-13/2.773: 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. 235-PLO/O-4920/2010 vedené proti účastníkovi konania DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 
Bratislava, vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
poskytovať retransmisiu programových služieb HBO, HBO2, HBO Comedy, Cinemax len so súhlasom 
ich pôvodného vysielateľa 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/873: 
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:  18.07.2011                             Z: PLO  
 
Úloha  č. 11-13/874: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  14.07.2011                             Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 236-PLO/O-2079/2011 zo dňa 29.03.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/203 
 
Uznesenie č. 11-13/3.774: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. 236-PLO/O-2079/2011 DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,  

p o r u š i l 

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, 
 
že v čase od 20.01.2011 do 27.06.2011 poskytoval retransmisiu programových služieb cez satelit pod 
názvom DIGI TV bez toho, aby mal takýto spôsob prenosu zapísaný v registrácii retransmisie č. 
TKR/203, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 



podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100,- €, slovom jednosto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***11, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha  č. 11-13/875: 
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:  04.08.2011                                                  Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/876: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  14.07.2011                                                  Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 267-PLO/O-2398/2011 zo dňa 12.04.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: EM-KOM, s.r.o.                          číslo registrácie: TKR/303 
 
Uznesenie č. 11-13/4.775: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. 267-PLO/O-2398/2011 spoločnosť EM - KOM, s.r.o.,  

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 
že časti svojich abonentov poskytuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby s nimi mal 
uzavreté typové zmluvy, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 



Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/877: 
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:  04.08.2011                             Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/878: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  14.07.2011                             Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 291-PLO/O-2716/2011 zo dňa 26.04.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) a  § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 
308/2000 Z.z.) 
ÚK:  Poprad Reality Invest, a.s.                       číslo licencie: R/86 
 
Uznesenie č. 11-13/5.776: Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/879: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 



T:   01.08.2011                             Z: PLO  
 
K bodu 6/ 
Sťažnosť č. 2672/246-2011 zo dňa 28.04.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) a b)  
Sťažnosť smeruje proti : OSBD Čadca     číslo registrácie: TKR/185 
 
Uznesenie č. 11-13/6.777:Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., 
 

začína správne konanie 
 

voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/185, Okresnému stavebné bytové družstvu, Čadca  vo 
veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii v súvislosti s možným nezabezpečením zaradenia programovej služby vysielateľa s 
licenciou na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby do základnej programovej 
ponuky alebo nevyhradením jedného kanálu na lokálne vysielanie v základnej programovej ponuke. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha  č. 11-13/880: 
Kancelária Rady písomne upovedomí prevádzkovateľa retransmisie o začatí správneho konania vo 
veci možného porušenia povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a zabezpečí nevyhnutné podklady 
pre rozhodnutie vo veci. 
T: 18.07.2011          Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/881: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania. 
T: 14.07.2011          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Sťažnosť č. 2779/242-2011 zo dňa 03.05.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. e)  
Sťažnosť smeruje proti : OSBD Žilina     číslo registrácie: TKR/88 
 
Uznesenie č. 11-13/7.778: 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 Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina , prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/88 vo veci 



možného porušenia § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu neuzatvorenia typovej 
zmluvy s každým užívateľom. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/882: 
Kancelária Rady písomne upovedomí prevádzkovateľa retransmisie o začatí správneho konania vo 
veci možného porušenia povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a zabezpečí nevyhnutné podklady 
pre rozhodnutie vo veci. 
T: 18.07.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-13/7.779: 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 308/2000 Z. z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 2779/242-2011 a uznala ju v časti týkajúcej sa možného neplatenia 
autorským zväzom a zámerného vypnutia programovej služby Žilinská televízia podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 

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

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

Úloha  č. 11-13/883: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania a o uznaní sťažnosti č. 
2779/242-2011 a v časti týkajúcej sa možného neplatenia autorským zväzom  a zámerného 
vypnutia programovej služby Žilinská televízia  za neopodstatnenú. 
T: 14.07.2011          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Sťažnosť č. 3467/274-2011 zo dňa 10.06.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Sťažnosť smeruje proti : Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok  číslo registrácie: TKR/223 
 
Uznesenie č. 11-13/8.780:Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 



„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/223, Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok vo veci 
možného porušenia ustanovení: 

1. § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že prevádzkuje retransmisiu v rozpore 
s registráciou,  

2. § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že poskytuje retransmisiu 
programových služieb bez súhlasov pôvodných vysielateľov. 

 

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

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

Úloha  č. 11-13/884: 
Kancelária Rady písomne upovedomí prevádzkovateľa retransmisie o začatí správneho konania vo 
veci možného porušenia povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a zabezpečí nevyhnutné podklady 
pre rozhodnutie vo veci. 
T: 19.07.2011          Z: PLO 
 

Úloha  č. 11-13/885: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania voči Ing. Miroslav Bobák. 
T: 15.07.2011          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2394/207-2011      
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 13. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-13/9.781: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. 2394/207-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

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



 
Úloha  č. 11-13/886: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-13/9.782: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 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 13.04.2011 
o cca 06:00 hod. odvysielal sponzorovaný program Teleráno, v ktorom mohlo dôjsť k priamej podpore 
predaja alebo nákupu služieb „kurz prežitia“ a „Binka“ spoločnosti ARMY TRAINING a služby 
„hodinový manžel“ spoločnosti House and Garden services. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/887: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 18.07.2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-13/9.783: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 § 16 ods. 3 písm. 
l) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam 
vysielania programu Teleráno  aj so sponzorskými odkazmi odvysielanými na začiatku a na konci 
programu z dní 04.4.2011, 11.04.2011, 12.04.2011 a 13.04.2011 o cca 06:00 hod. a súvislý záznam 
vysielania zo dňa 3.5.2011 a 4.5.2011 v čase od 05:55 hod. do 08:45 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/888: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 



T: 18.07.2011                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2393/206-2011     
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 12. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-13/10.784: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. 2393/206-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/889: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-13/10.785: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 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 12.04.2011 
o cca 06:00 hod. odvysielal sponzorovaný program Teleráno, v ktorom mohlo dôjsť k priamej podpore 
predaja alebo nákupu tovarov spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko s.r.o., Mercedes-Benz Slovakia 
s.r.o. a CITROËN SLOVAKIA, s.r.o. a služby „cs link“ spoločnosti Media Vision s.r.o. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/890: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 



T: 18.07.2011                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 3098/248-2011 a 3147/255-2011      
(na vysielanie programu Teleráno z dní 3. a  4. 5. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-13/11.786: 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. 3098/248-2011, 3147/255-2011, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej 
služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala ich podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/891: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T:  14.07.2011                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-13/11.787: 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 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 03.05.2011 
o cca 06:00 hod. odvysielal sponzorovaný program Teleráno, v ktorom mohlo dôjsť dôjsť k priamej 
podpore predaja tovarov sponzora programu - spoločnosti CeWe Color a.s. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/892: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 18.07.2011                    Z: PLO 



 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2392/205-2011     
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 11.4.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-13/12.788: 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. 2392/205-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/893: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-13/12.789: 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 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 11.04.2011 
o cca 06:00 hod. odvysielal sponzorovaný program Teleráno, v ktorom mohlo dôjsť k priamej podpore 
predaja alebo nákupu služby Fiber TV spoločnosti Orange Slovensko, a.s. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/894: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 18.07.2011                    Z: PLO 
 



K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 2286/201-2011      
(na vysielanie programu Teleráno z dňa  4. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-13/13.790: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. 2286/201-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/895: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-13/13.791: 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 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 04.04.2011 
o cca 06:00 hod. odvysielal sponzorovaný program Teleráno, v ktorom mohlo dôjsť k priamej podpore 
predaja alebo nákupu tovaru – tašky „james“ spoločnosti označenej v programe ako „james-shop“.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/896: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 18.07.2011                    Z: PLO 
 
K bodu 14/ 



Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2459/218-2011      
(na vysielanie programu Rebeli na strednej z dňa 14.4.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 11-13/14.792: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. 2459/218-2011 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby DOMA 
vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/897: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 2942/236-2011; 2943/237-2011; 2944/238-2011; 2946/240-2011; 2947/241-2011; 
2980/244-2011; 2998/247-2011     
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 8.5.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-13/15.793: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. 2942/236-2011, 2943/237-2011, 2944/238-2011, 2946/240-2011, 2947/241-2011, 
2980/244-2011, 2998/247-2011 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza 
vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

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



Úloha  č. 11-13/898: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 3102/252-2011     
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar zo dňa 1.5.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-13/16.794: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. 3102/252-2011, 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/899: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2395/208-2011      
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 10.4.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-13/17.795:Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 2395/208-2011, 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 



Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/900: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2411/209-2011     
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar zo dňa 27.3.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-13/18.796: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. 2411/209-2011 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/901: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 2945/239-2011 a č. 3101/251-2011     
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar zo dňa 24.4.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-13/19.797: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. 2945/239-2011, 3101/251-2011, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej 
služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 



Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/902: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3099/249-2011     
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 2.5.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-13/20.798: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. 3099/249-2011, 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/903: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2842/235-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 1. 5. 2011, Profil Jána Pavla II.)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-13/21.799: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. . 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 § 16 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 01.05.2011 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci 
televíznej programovej služby TV Markíza v programe Televízne noviny príspevok s názvom. Profil 
Jána Pavla II., v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/904: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 18.07.2011                    Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/905: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3156/257-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 22. 5. 2011, Spory o ihrisko)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-13/22.800: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. 3156/257-2011, 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/906: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2535/222-2011      
(na vysielanie reklamy na T-Mobile z dňa 17. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 



Uznesenie č. 11-13/23.801: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. 2535/222-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/907: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Sťažnosť č. 2981/245-2011      
(na vysielanie programu Posledný akčný hrdina z dňa 30. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-13/24.802: 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. 2981/245-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/908: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 25/  
Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 3100/250-2011      
(na vysielanie programu Odcudzené srdcia z dňa 6.5.2011)  



Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/7  
 
Uznesenie č. 11-13/25.803: 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. 3100/250-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby DOMA, 
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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/909: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2462/219-2011      
(na vysielanie programu Na margo z dňa 17. 4. 2011)  
Vysielateľ: TV AGENCY, s. r. o.        číslo licencie: T/212  
 
Uznesenie č. 11-13/26.804: 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. . o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči 
vysielateľovi TV AGENCY, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 17.04.2011 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci televíznej 
programovej služby TV PATRIOT program Na margo, ktorý mohol naplniť definíciu politickej 
publicistiky v zmysle § 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. a v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/910: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 



T: 18.07.2011                    Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/911: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 27/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2678/229-2011      
(na vysielanie z dňa 10. 5. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 11-13/27.805: 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 C.E.N. 
s.r.o. vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 a § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že vizuálne informácie o produkte notebook zn. Sony 
VAIO odvysielané dňa 10.05.2011 v programe Nočný žurnál o cca 22:00 hod. a v programe Šport+ 
o cca 22:30 hod. mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z.z. alebo mohli naplniť definíciu bezodplatného umiestňovania produktov 
v zmysle § 39a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. a ich odvysielaním v predmetných programoch mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania 
programov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení 
mediálnou komerčnou komunikáciou. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/912: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 18.07.2011                             Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/913: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 14.07.2011                        Z: PgO 
 
K bodu 28/  
Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 3146/256-2011      
(na vysielanie programu Vzájomné objatia z dňa 24.4.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/7  
 
Uznesenie č. 11-13/28.806: 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. 3146/256-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/914: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3250/260-2011      
(na vysielanie programu Ako uloviť družičku z dňa 29.5.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-13/29.807: 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. 3250/260-2011 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/915: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3204/258-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 15. 5. 2011, Príroda aj škodí)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  



 
Uznesenie č. 11-13/30.808: 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. 3204/258-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/916: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2412/210-2011      
(na vysielanie programu Dámsky magazín z dňa 13. 4. 2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-13/31.809: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči Rozhlas 
a televízia Slovenska, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 
zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že program Dámsky magazín odvysielaný v rámci 
programovej služby Jednotka dňa 13.04.2011 o cca 12:12 hod. obsahoval informácie o prípravku 
„Podkovičník“ a informácie o predajcovi oblečenia pre psov označeného v predmetnom programe ako 
„Zdenka Ormandyová, PAW.SK“, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej 
komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/917: 



Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 18.07.2011                             Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/918: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 14.07.2011                        Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2536/221-2011      
(na vysielanie programu Športové noviny z dňa 17. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-13/32.810: 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. 2536/221-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/919: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2778/232-2011     
(na vysielanie programu Správy ŽTV z dňa 20. 4. 2011)  
Vysielateľ: AGENTURA S, s.r.o.       číslo licencie: T/148  
 
Uznesenie č. 11-13/33.811: 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. 2778/232-2011 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Žilinská 
televízia vysielateľa AGENTURA S, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona 
č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 



Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/920: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3103/253-2011      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 30. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-13/34.812: 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. 3103/253-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/921: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 3148/254-2011      
(na vysielanie programu Zmutovaná hrozba z dňa  5. 5. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-13/35.813: 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. 3148/254-2011 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 



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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/922: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2713/231-2011      
(na vysielanie programu Kontakty z dňa 19. 4. 2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-13/36.814: 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. 2713/231-2011 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Rádio 
Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/923: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2458/217-2011     
(na vysielanie filmového diela Ešte raz sex a slobodná matka zo dňa 9.4.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7  
 
Uznesenie č. 11-13/37.815: 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. 2458/217-2011 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby DOMA 



vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/924: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 5/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:31.3., 1.4.2011 ) 
Vysielateľ: AZTV spol. s r.o.      číslo licencie: T/153 
 
Uznesenie č. 11-13/38.816: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi AZTV, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania 
programovej služby AZTV INFO z dní 6.1., 7. 1., 31.3. a 1.4.2011. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/925: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 18.07.2011                    Z: PLO 
 
K bodu 39/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 43/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 16. a 17.5.2011) 
Vysielateľ: Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o.   číslo licencie:  T/213 
 



Uznesenie č. 11-13/39.817: 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. 
43/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 16.05.2011 a 17.05.2011 vysielateľa Obecný podnik Raslavice, spol. 
s r.o., Raslavice s licenciou č. T/213 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/926: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 14.07.2011                Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
SK č. 343-PLO/O-4632/2009 zo dňa 03.11.2009 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3788/156-2009) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 12   zákona č. 308/2000 Z.z. účinného ku dňu 
09.09.2009) 
Monitorovaný program/deň: Z Terchovej naživo/09.09.2009 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-13/40.818: 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. účinného ku dňu 21.3.2009 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 
318/2009 Z.z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 
308/2000 Z.z. účinného ku dňu 09.09.2009 rozhodla, že účastník správneho konania č. 343-PLO/O-
4632/2009 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného ku dňu 09.09.2009  
 

tým, 
 
že dňa 09.09.2009 o cca 05.03 hod. odvysielal na svojom programovom okruhu Rádio Slovensko  
v rámci programu Z Terchovej naživo informácie o slovenskom filme Jánošík - Pravdivá história, cit.:  
 
„5:03:20  „Juchú, Janíček zbojníček, samopašné dieťa, kebys bou nezbíjal, nemučili by ťa. Príjemné 
dobré ráno priamo z Terchovej. No ja som teraz neviem či v múzeu, alebo v klasickom dome z čias 
Jura Jánošíka a jeho hôrnych chlapcov. Za mnou sedí priadka, nie zlatá, nie rozprávková, ale 
drevená, je to tkáčsky stav, ale ako mi Terchovci povedali, sú to krosná tak po ich. Pozerám sa na 
rôzne výrobky ľudovej tradície a vyzerá to tu veľmi autenticky, tešíme sa všetci, ktorí sme dorazili do 
Terchovej a urobili sme si také vysunuté pracovisko naše tu v kolibke, v múzeu Jánošíkovom priamo 
v Terchovej už nasávame tú atmosféru klasickú Jánošíka, ktorá sa verím prenesie aj na filmové plátno, 
pretože zajtra je celoslovenská premiéra aktuálneho nového filmu o Jánošíkovi a tak práve preto sme 



tu, aby sme informovali o tom, ako bude vyzerať ten filmový Jánošík a ako asi vyzeral kedysi ten 
minulý. Ty máš akú predstavu Barbarka o Jánošíkovi?“ 
 
„Teraz budeme čakať, ako bude vyzerať Jánošík aktuálny režisérky Agnieszky Hollandovej, a ktorého 
teda stvárnili aktuálni súčasní mladí herci, ale v historickom kalendári dajme slovo a prenesme sa do 
šesťdesiatych rokov a oslovme vtedajšieho dobového Jánošíka, ktorého hral František Kuchta.“ 
 
5:08:00 Jingel – na hudobnom podklade použité repliky z filmu Jánošík – Pravdivá história: 
Mužský hlas: „ Čo sú to stále za reči?“  
Iný mužský hlas: „O Jánošíkovi.“ 
Mužský hlas: „ Čo to má znamenať?“ 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“ (z traileru k filmu Jánošík - Pravdivá história) 
 
5:24:28 Roman Bomboš: „Počúvate vysielanie Rádia Slovensko priamo z Terchovej no a keď sa 
toľko rozprávame o hôrnom chlapcovi Jánošíkovi, tak treba spomenúť aj to, že podobne ako 
Jánošíkovské peripetie, tak veľké kľukaté a dlhé chodníčky mal aj aktuálny film, ktorého celoslovenskú 
premiéru si mnohí zajtra určite nenecháte ujsť, no a keď sme pri filme a pri tom, že nenechať ujsť, tak 
dnes budete mať možnosť dokonca aj vyhrať dve vstupenky na predstavenie, na nové filmové 
spracovanie o Jánošíkovi. Scenáristkou filmu je Eva Borušovičová, s ktorou som sa stretol, 
porozprával a tak som sa aj zaujímal, že kedy vlastne Eva začala pátrať po hôrnom chlapcovi.“ 
Eva Borušovičová: „Pátrať po skutočnom Jánošíkovi som začala ešte ako dieťa, keď som si 
v obvodnej knižnici v Bratislave Dúbravke požičala o ňom prvú knihu. Tam som sa dozvedela, že 
pravda by mohla byť inde, než v legende. To ma odjakživa zaujímalo, ten rozpor medzi oficiálnou 
a pravdivou verziou. Bol naozaj hrdinom? Rozumeli by sme jeho pohnútkam? A čo vlastne chcel? 
A prečo akurát jeho Slováci povýšili medzi nesmrteľných? Keď som potom študovala na Vysokej škole 
múzických umení scenáristiku, rozhodla som sa napísať o jeho skutočnom živote scenár. Pátrala som, 
hľadala, čítala a tak vznikol základ scenára filmu Pravdivá história o Jurovi Jánošíkovi a Tomášovi 
Uhorčíkovi. Scenár Jánošíka som začala písať v čase, keď som ešte len plánovala stať sa režisérkou. 
Je pravda, že keď sa už začala príprava nakrúcania, bola by som schopná urobiť ho aj ja, je však 
otázne, či by moje meno presvedčilo toľko investorov, a či by sa zozbieralo toľko peňazí, koľko je na 
podobný projekt treba. A bol by to aj trochu iný Jánošík, keby som ho režírovala ja, túto tému 
neriešim. Raz a navždy som si to pre seba uzatvorila vtedy, keď som ten scenár odovzdala Agnieszke, 
s vedomím toho, že jej môžem dôverovať.“ 
Jingel 
Ženský hlas: „Nebudem farárovi pchať peniaze za to, aby na decko trochu vody vylial.“ (z filmu 
Jánošík – Pravdivá história) 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“ (z filmu Jánošík - 
Pravdivá história) 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“ (z traileru k filmu Jánošík - Pravdivá história) 
 
5:30:50 Jingel 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“ 
Rádio Slovensko – Z Terchovej naživo  
 
5:34:22 Jingel 
Mužský hlas (Robo Roth – hlas Jánošíka): „Budem vždy verný svojej zbojníckej družine a nikdy ju 
nezradím.“ (z filmu Jánošík - Pravdivá história) 
 
5:38:55 Roman Bomboš: „Kde všade ste videli Jánošíka vy, kde ste sa s ním stretli? To chceme dnes 
ráno vedieť. Ak sa zapojíte do dnešnej hry, tak môžete vyhrať tričká s Jánošíkom a môžete sa s ním 
stretávať pravidelne, dokonca ho nosiť na hrudi. Tričko samozrejme s novým Jánošíkom, ktorého sme 
pred chvíľou počuli, s Vaškom Jiráčkom. Okrem toho dnes súťažíte aj o Knihu Evy Borušovičovej, 
vlastne kompletný scenár k novému filmu môžete získať.“ 
 
5:50:23 Jingel  
Mužský hlas: „A nezabudnite, s kým ste sa stretli. S Jánošíkom a s jeho zbojníkmi.“ (z filmu Jánošík - 
Pravdivá história) 



 
6:00:00 Jingel  
Ženský hlas: „ Čože tak zrazu doma v Terchovej ty potvora jedna?“ (z filmu Jánošík - Pravdivá 
história) 
 
6:05:30 Jingel  
Mužský hlas: „A nezabudnite, s kým ste sa stretli. S Jánošíkom.“ 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“ 
 
6:10:26 Jingel 
Ženský hlas: „Nebudem farárovi pchať peniaze za to, aby na decko trochu vody vylial.“  
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“  
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“ 
 
 
6:35:35  Jingel Ženský hlas: „Kto by chcel vyššiu ženu než je sám? Nikto, a tu sa len malí chlapi 
rodia.“ (z filmu Jánošík - Pravdivá história) 
 
6:39:40  „Dnes vysielame z Terchovej a spomíname často nie len Jánošíka, ale aj film Jánošík 
Pravdivá história, ktorý bude mať zajtra celoslovenskú premiéru. Ten vznikol za celkovo 90 
filmovacích dní, filmovalo sa na slovenskej aj na poľskej strane Tatier, v Terchovej, v Pieninách, 
v Podhalí a na Spiši, no a čo je zaujímavé, tak 6 rokov od prvej klapky až po dokončenie, tak to robí 
z Jánošíka vôbec najdlhšie nakrúcaný slovenský film. V hlavnej úlohe Jánošíka, už sme ho dnes počuli, 
môžete vidieť českého herca Václava Jiráčka, ale vo filme takmer rovnakú dôležitú úlohu má aj herec 
Ivan Martinka, absolvent bábkoherectva bratislavskej VŠMU, ktorý hrá Tomáša Uhorčíka. No a ako 
on videl svoju historickú postavu?“ 
Ivan Martinka : „Tomáš Uhorčík je druhá hlavná postava vo filme. Bol to ostrieľaný zbojník, ktorý 
zbíjal vlastne už od ranej mladosti. V čase keď zlákal Jánošíka na vstup do družiny mal za sebou 
takmer 9 rokov zbíjania. Mne sa už v scenári páčila charakteristika oboch postáv, to kamarátstvo 
a vlastne také zvláštne napätie medzi nimi. Uhorčík a Jánošík sa stále tak vzájomne ovplyvňujú, je 
medzi nimi možno by sme mohli povedať osudový vzťah. Uhorčík vlastne Jánošíka do všetkého 
zatiahol, Jánošík nechcel zbíjať, on sa tomu bránil, ale Tomáš bol neodbytný. Uhorčík bol taký mohli 
by sme povedať jednoduchší človek, je to vlastne taký chalan z ulice, ktorý sa dokáže s každým 
dohodnúť, prispôsobiť komunikáciu, zahrať správne na ľudí, no a Juro, ten akoby mal o koliesko viac, 
je to skôr mĺkvy introvert, no a nakoniec Uhorčík akoby cítil zodpovednosť za tragický Jurov osud. 
Postava Uhorčíka je inak pre mňa veľmi zaujímavá aj tou jeho osobnou líniou, on zakaždým hľadá, čo 
ďalej so životom, a ten jeho život, ten je taký jemne pochmúrny, magický a zároveň dobrodružný 
s príchuťou divadelného predstavenia. Je to vlastne taký tanec na ostrí noža s úsmevom na perách za 
každých okolností.“ 
Jingel 
Mužský hlas: „Pretože prítomný Juro Jánošík pred dvoma rokmi dal sa na zboj, má byť na hák na 
ľavom boku napichnutý, a tak na príklad mnohých zločincov zavesený.“ (z filmu Jánošík - Pravdivá 
história) 
 
7:16:00 Jingel 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“ 
 
7:20:10 Jingel 
Mužský hlas: „A nezabudnite s kým ste sa stretli. S Jánošíkom.“ 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“  
 
7:24:00 Jingel 
Mužský hlas: „ Čo sú to stále za reči?“  
Iný mužský hlas: „O Jánošíkovi.“ 
Mužský hlas: „ Čo to má znamenať?“ 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“  
 



7:30:50 Roman Bomboš: „A vy môžete takisto už od zajtra vidieť film o Jánošíkovi, pretože aj o ňom 
sa dnes ráno rozprávame, zajtra je celoslovenská premiéra. No a teraz jeden z vás, ktorý sa k nám čo 
najrýchlejšie dotelefonuje, bude mať možnosť vyhrať dve vstupenky na filmové predstavenie a to 
dokonca podľa toho, kde býva, kde to bude mať najbližšie. 0252444433 je naše telefónne číslo, prvý, 
ktorý sa dotelefonuje, získa dve vstupenky na nového filmového Jánošíka, myslím si, že nebudeme 
zbíjať, naopak, budeme rozdávať a ak sa k nám dotelefonujete, tak môžete Jánošíka aj vidieť.“  
 
7:38:20  Roman Bomboš: „My teraz dáme priestor Aničke, aby nám povedala, ako sa jej páči ten 
súčasný Jánošík, Táňa Pauhofová si ju totiž zahrala vo filme.“ 
Táňa Pauhofová: „Mne sa Vašek ako Jánošík veľmi páči a myslím si, že bude výborný Jánošík. Ja 
som nemala ani na chvíľu pochybnosť, je pravda že poznáme filmy naše staré Jánošíka, kde tie hlavné 
predstavitelia vyzerajú trošku inak, ale o to mne to prišlo zaujímavejšie, že Vašek pôsobí tak krehko, 
alebo tak jemne, ale pritom má v sebe neuveriteľnú charizmu a veľkú vnútornú silu, ktorú podľa mňa 
Jánošík takto mohol mať.“ 
 
7:51:45 Jingel  
Ženský hlas: „Kto by chcel vyššiu ženu než je sám? Nikto, a tu sa len malí chlapi rodia.“ (z filmu 
Jánošík - Pravdivá história) 
 
8:00:00 Jingel 
Ženský hlas: „ Čože tak zrazu doma v Terchovej ty potvora jedna?“ 
Jingel  
Mužský hlas: „A nezabudnite s kým ste sa stretli. S Jánošíkom.“  
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“ 
 
8:22:00 Jingel 
Mužský hlas: „ Čo sú to stále za reči?“  
Iný mužský hlas: „O Jánošíkovi.“ 
Mužský hlas: „ Čo to má znamenať?“ 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“ 
 
8:53:00 Jingel 
Mužský hlas: „Pretože prítomný Juro Jánošík pred dvoma rokmi dal sa na zboj, má byť na hák na 
ľavom boku napichnutý, a tak na príklad mnohých zločincov zavesený.“ 
 
9:04:50 Jingel 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“  
Jingel 
Mužský hlas (Robo Roth – hlas Jánošíka): „Budem vždy verný svojej zbojníckej družine a nikdy ju 
nezradím.“ (z filmu Jánošík - Pravdivá história) 
 
9:12:00 Martin Hílek uvádza príspevok o tom, či má dnes Jánošík svojho pokračovateľa. Respondenti 
odpovedajú, či by ich zarmútilo, keby zistili, že Jánošík v skutočnosti neexistoval. Ako si predstavujú 
Jánošíka. 
Redaktor sa pýta respondentky, či videla filmy o Jánošíkovi. Redaktor: „A teraz čo bude tá najnovšia 
(verzia - pozn. J.V.), pôjdete si pozrieť?“ Respondentka: „Samozrejme, ak to pekne spracujú, tak to sa 
dá pozerať stále.“ 
9:15:13 Jingel 
Uhorčík (herec Ivan Martinka): „Myslel som si, že pôjdeš so mnou na jar zbíjať.“ (z filmu Jánošík - 
Pravdivá história) 
Jánošík (herec Robo Roth): Sľúbil som sa za valacha.“ (z filmu Jánošík - Pravdivá história) 
Uhorčík (Ivan Martinka): „Ale na to je ťa škoda Juro.“ (z filmu Jánošík - Pravdivá história) 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“ (z traileru k filmu Jánošík - Pravdivá história) 
 
9:17:40  Jingel 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“ 
Jánošík (Robo Roth): „Ako sa máš Anička?“ (z filmu Jánošík - Pravdivá história) 



Anička (Táňa Pauhofová): „Budem sa vydávať.“ (z filmu Jánošík - Pravdivá história) 
Jánošík (Robo Roth): „Veľa šťastia, Anička.“ (z filmu Jánošík - Pravdivá história) 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“ (z traileru k filmu Jánošík - Pravdivá história) 
 
9:31:48 Jingel 
Mužský hlas: „Takých ako ty by bolo. Nazbíjaš si, pošpásuješ, vrátiš sa domov. Kto sa o tebe dozvie? 
Nikto!“  (z filmu Jánošík - Pravdivá história) 
 
9:38:50  Jingel  
Ženský hlas: „Kto by chcel vyššiu ženu než je sám? Nikto, a tu sa len malí chlapi rodia.“ (z filmu 
Jánošík - Pravdivá história) 
 
10:00:00 Jingel  
Ženský hlas: „ Čože tak zrazu doma v Terchovej ty potvora jedna?“  
 
Mužský hlas: „A nezabudnite s kým ste sa stretli. S Jánošíkom.“ 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“  
 
10:20:33 Jingel 
Ženský hlas: „Nebudem farárovi pchať peniaze za to, aby na decko trochu vody vylial.“  
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“  
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“  
 
10:30:00 Jingel  
Ženský hlas: „ Čože tak zrazu doma v Terchovej ty potvora jedna?“  
 
10:32:34 Jingel  
Mužský hlas: „A nezabudnite, s kým ste sa stretli. S Jánošíkom.“  
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“  
 
10:36:19 Jingel 
Ženský hlas: „Nebudem farárovi pchať peniaze za to, aby na decko trochu vody vylial.“  
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“ 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“ 
 
10:44:45 Jingel 
Ženský hlas: „Zbojníci idú, Jánošík.“ 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“  
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“  
 
10:49:50 Martin Hílek : „Už zajtra môžu všetci vidieť nový film, Jánošík – Pravdivá história, 
ktorý aj sama režisérka Agnieszka Holland vsadila do prostredia, ktoré sa s Jánošíkom spája, no a tak 
sme sa jej opýtali, či ju Terchová zaujala, či využila miestnych v komparze, a vôbec, kedy ona bola po 
prvýraz v Terchovej.“ 
Agnieszka Holland: „No v Terchovej sme boli niekoľko razy pred nakrúcaním ešte, ja som nebola 
predtým pokiaľ si pamätám, v Terchovej som bola po prvé, keď sme robili obhliadky do filmu a stretli 
sme sa tam s mnohými ľuďmi, ktorí nám aj pomáhali, a to je dedina, kde Jánošík je hlavný občan, 
takže oni o nim veľa vedia a sú na neho veľmi hrdí a tiež majú určitú predstavu a hlavne nám ukázali 
tie rôzne miesta, ktoré sú veľmi inspiračné a krásne a ktoré tiež istým spôsobom sme cítili, že tam ten 
duch Jánošíka furt žije. Nie iba toho, ktorého sa potom zmenilo v tú legendu, ale toho skutočného 
Jánošíka. Nakoniec je mnoho občanov Terchovej, ktorí majú toto meno, Jánošík, to je normálne 
priezvisko v Terchovej. Takže sa možno cíti, že tam aj nejaké jeho deti bývajú, teda deti detí, lebo to už 
je tri storočia skoro. V každom prípade je vidno, že Terchová, aj keď sa dostaneme trošku na kopec, 
tam kde skutočne bola tá dedinka, kde Jánošík sa asi narodil, tak cítime, že tá doba sa tak nezmenila, 
že pozeráme sa na tú krajinu, dokola kolom, tie hory sú také čisté ešte veľmi, tá krajina je veľmi čistá 
a mala som pocit, že tuná malý Jurko sa pozeral ako my sa pozeráme. Keď sme nakrúcali svadbu, 



Uhorčíkovú svadbu sme nakrúcali u Terchovej blízko, niekoľko iných scén, tak tam Terchovania áno, 
boli v komparze. Tak sa dúfam poznajú.“ 
Martin Hílek : „No verím, že Terchovčania sa vo filme nájdu, aj sa na film pôjdu pozrieť a určite 
pôjde aj niekto z vás poslucháčov. Vstupenky na film môžete od nás získať približne za pol hodinu.“ 
Jingel 
Jánošík (Robo Roth): „Sľúbil som sa za valacha.“ 
Uhorčík (Ivan Martinka): „Ale na to je ťa škoda Juro.“ 
Jánošík (Robo Roth): „Budem vždy verný svojej zbojníckej družine.“ 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“ 
Jingel 
Mužský hlas: „ Čo sú to stále za reči?“  
Iný mužský hlas: „O Jánošíkovi.“ 
Mužský hlas: „ Čo to má znamenať?“ 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“ 
Rádio Slovensko – Z Terchovej naživo  
 
11:04:33 Jingel 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“ 
Jánošík (Robo Roth): „Ako sa máš Anička?“ 
Anička (Táňa Pauhofová): „Budem sa vydávať.“  
Jánošík (Robo Roth): „Veľa šťastia, Anička.“ 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“ 
Rádio Slovensko – Z Terchovej naživo  
 
11:13:10 Martin Hílek : „Pavol Habera, Láska a smrť, pieseň, ktorá sa spája s novým filmovým 
Jánošíkom.“  
Jingel 
Mužský hlas: „Takých ako ty by bolo. Nazbíjaš si, pošpásuješ, vrátiš sa domov. Kto sa o tebe dozvie? 
Nikto!“  (z filmu Jánošík - Pravdivá história) 
Jingel 
Ženský hlas: „Zbojníci idú, Jánošík.“ 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“  
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“ 
 
11:20:45 Martin Hílek číta e-mail poslucháča z Bardejova.  
Martin Hílek : „Teraz sa to naše garde vymení, pretože budeme posielať niečo my vám, alebo ak 
chcete, vás. Konkrétne jedného z vás pošleme do kina na nového Jánošíka, ktorý od zajtra prichádza 
do slovenských kín, no a k tým dvom vstupenkám pridáme aj tričko Jánošík.“ 
Vyzýva poslucháčov, aby zatelefonovali. Dovolala sa poslucháčka Jana z Trnavy. Pýta sa jej, či sa jej 
páčilo v Terchovej. „Verím že sa vám bude páčiť aj ten film Jánošík Pravdivá história, na ktorý vás 
posielame.“  
Jingel 
Jánošík (Robo Roth): „Sľúbil som sa za valacha.“ 
Uhorčík (Ivan Martinka): „Ale na to je ťa škoda Juro.“ 
Jánošík (Robo Roth): „Budem vždy verný svojej zbojníckej družine.“ 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“ 
 
11:30:00 Jingel 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“ 
Rádio Slovensko – Z Terchovej naživo  
Martin Hílek avizuje ďalší príspevok – ďalšiu časť seriálu Príbeh na týždeň. 
Jingel 
Hlas Jánošíka: „Budem vždy verný svojej zbojníckej družine.“  
Jingel  
Ženský hlas: „Kto by chcel vyššiu ženu než je sám? Nikto, a tu sa len malí chlapi rodia.“  
Rádio Slovensko – Vaše prvé rádio 
Rádio Slovensko – Z Terchovej naživo 



-pieseň- 
 
11:39:00 Jingel 
Mužský hlas: „ Čo sú to stále za reči?“  
Iný mužský hlas: „O Jánošíkovi.“ 
Mužský hlas: „ Čo to má znamenať?“ 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“  
 
Jingel   Rádio Slovensko 
14:05:55 Moderátor z bratislavského štúdia pripomenul, že dnes celý deň hovoria o Jánošíkovi 
a spojil sa s kolegyňou Martinou Kardošovou, ktorá vysiela z Terchovej. Privítala poslucháčov 
a predstavila vysielací tím z Terchovej. 
-pieseň- 
Jingel  
Ženský hlas: „Kto by chcel vyššiu ženu než je sám? Nikto, a tu sa len malí chlapi rodia.“  
Rádio Slovensko – Vaše prvé rádio 
Rádio Slovensko – Z Terchovej naživo 
 
14:15:10 Moderátorka Martina Kardošová uviedla príspevok Michala Hercega – rozhovor 
s etnologičkou Hanou Hlôškovou o tom, prečo sa stal Jánošík národným hrdinom. 
Jingel 
Mužský hlas: „ Čo sú to stále za reči?“  
Iný mužský hlas: „O Jánošíkovi.“ 
Mužský hlas: „ Čo to má znamenať?“ 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“ 
 
14:33:23 Jingel 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“ 
 
14:53:36 Jingel 
Uhorčík (Ivan Martinka): „Myslel som si, že pôjdeš na jar so mnou zbíjať.“  (z filmu Jánošík - 
pravdivá história) 
Jánošík (Robo Roth): „Sľúbil som sa za valacha.“ (z filmu Jánošík - pravdivá história) 
Uhorčík (Ivan Martinka): „Ale na to je ťa škoda Juro.“ (z filmu Jánošík - pravdivá história) 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“ 
 
15:05:45 Jingel 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“ 
Rádio Slovensko – Z Terchovej naživo  
Moderátor : „Hoci film o Jánošíkovi zatiaľ videlo len niekoľko VIP divákov, už sa o ňom živo 
diskutuje. Ja som si včera vypočul jednu diskusiu priamo v terchovskej krčme. ... Diskutujúcim 
roduverným Terchovčanom sa veru nepáčilo, že Jánošík bol primalý a takisto tie kaštiele, ktoré 
ozbíjal, boli také poloprázdne, chudobné. A potom aj k tej Aničke mal len taký plytký pomer v hlbokom 
snehu.“ 
Hovorí, že dnes celý deň hovoria o Jánošíkovi z dvoch vysielacích pracovísk, z Bratislavy 
a Terchovej. 
Martina Kardošová je v Terchovej. Hovorí poslucháč, ktorý prišiel do štúdia osobne porozprávať, kde 
sa stretol s Jánošíkom. 
15:08:06 Jingel 
Hlas Jánošíka: „Budem vždy verný svojej zbojníckej družine a nikdy ju nezradím.“ 
 
15:31:36 Jingel 
Hlas Jánošíka: „Budem vždy verný svojej zbojníckej družine a nikdy ju nezradím.“ 
Rádio Slovensko – Z Terchovej naživo  
 
15:41:30 Jingel  
Ženský hlas: „Kto by chcel vyššiu ženu než je sám? Nikto, a tu sa len malí chlapi rodia.“  



Rádio Slovensko – Vaše prvé rádio 
Rádio Slovensko – Z Terchovej naživo 
 
15:47:50 Súťaž o 2 lístky na film Jánošík a o tričko s Jánošíkom. Spomenula, že film bude 
v kinách od zajtra. Poslucháčka z Liptovského Mikuláša. 
Martina Kardošová: „Dúfam, že sa tešíte na toho Jánošíka.“ 
Poslucháčka: „Samozrejme.“ 
Martina Kardošová: „Aj ste plánovali ísť do kina?“ 
Poslucháčka: „Áno, plánovala som.“ 
Martina Kardošová: „Tak to som rada, že ste sa dovolali vy.“ 
Jingel 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“ 
Jánošík (Robo Roth): „Ako sa máš Anička?“  
Anička (Táňa Pauhofová): „Budem sa vydávať.“  
Jánošík (Robo Roth): „Veľa šťastia, Anička.“  
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“  
Rádio Slovensko – Z Terchovej naživo  
 
16:21:40 Martina Kardošová želá pekné popoludnie z Terchovej.  
Martina Kardošová: „Už zajtra nás na Slovensku čaká premiéra historického veľkofilmu, ktorý má 
podtitul pravdivá história a názov nesie po národnom hrdinovi, o ktorom sa rozprávame už od rána aj 
na Rádiu Slovensko. Jánošík prichádza do našich kín a naozaj môžeme povedať, že ide o film, 
v ktorom spájajú sily Slováci, Poliaci, Česi i Maďari, ako mi povedala samotná režisérka filmu 
Agnieszka Holland, ona takto multikultúrne vníma aj naše dejiny. Podľa nej bol aj sám Jánošík 
univerzálny hrdina, ktorým sa môžeme pochváliť všetci, ale otázka znie, ako si ona sama 
predstavovala Jánošíka, resp. aký obraz získala o slovenskom zbojníkovi možno aj vďaka poľskej 
kinematografii.“ 
Agnieszka Holland: „No tak v Poľsku Jánošík funguje tiež ako tá legenda, a tiež také povedomie 
o ňom je také skôr literárne. Nikto ani v Poľsku nevie, že to bol skutečný človek, a nikto nevie tiež, že 
to bol Slovák v podstate. Myslia si, že to bol Polak z našich hôr. Že to proste taká legendárna postava 
z týchto hôr. Dostal sa do takého povedomia alebo vedomia poľského, keď v 70. rokoch režisér 
Passendorfer nakrútil taký seriál, ktorý sa volal Jánošík a ktorý sa odohrával viacej-menej v 19. 
storočiu, no a bola to taká dosť podľa mňa taká kosťumná komédia. Ale tam boli aj také dramatické 
prvky, furt je to populárne, furt sa to každý rok premieta, takže ľudia to poznajú, pamatujú si určité 
scény, hlavne ten hrdina, herec, ktorý ho hral, ktorý už žiaľbohu nežije, to bol taký svalnatý veľký 
chlap, trochu ako Schwarzenegger, a s takými dlhými vlasmi umytými, takže pre Poliakov toto je 
Jánošík. Takže sme zvedaví, či budú schopní sa preorientovať na tú našu pravdivú viac romantickú 
a slovenskú verziu. No uvidíme.“ 
Moderátorka : „ Čo je mýtus a čo realita podľa slovenských tvorcov, o tom sa už zajtra môžete 
presvedčiť v slovenských kinách, réžie sa zhostili režisérky poľského pôvodu, Jánošíka si zahral český 
herec, jeho milú Barborku americká herečka, Pravdivú históriu spracovali v slovensko-poľsko-česko-
maďarskom koprodukčnom veľkofilme a ako mi sama režisérka prezradila, na Slovensku aj v Poľsku 
jej najviac kladú otázku, kto si vlastne najviac môže privlastniť Jánošíka. Sama režisérka je síce 
poľského pôvodu, ale v osemdesiatych rokoch emigrovala do Francúzska a dnes tvorí aj v Amerike.“ 
Agnieszka Holland: „Pochopiteľne som vlastenka, aj poľská, aj slovenská, keď je treba, takže keď 
niekto vyhraje nejaký zápas, tak som dojatá, alebo keď niečo sa podarí veľmi pekného jednej z týchto 
zemí, aj česká, lebo som študovala v Prahe a Češi sú mi tiež blízki, takže ... Poliaci sa ma na to pýtali, 
no a nemohla som im lhať, musela som im odpovedať, neviem ako to príjmu, to sa ukáže potom, keď 
budeme sa pozerať na návštevnosť poľskú, ale musela som im povedať, že to bol Slovák. Podľa 
dnešných kritérií určite Jánošík bol Slovák, lebo sa narodil v Terchovej, z Terchovej mal rodičov, tam 
sa vychoval, tam bol pokrstený, tam okolo toho aj zbojníčil, no ale pochopiteľne v tejto dobe, začiatok 
18. storočia, lebo vtedy sa odohrával Jánošíkov život, takéto národnostné vedomie u týchto ľudí 
neexistovalo, takže on bol z hôr, bol z Terchovej, hranice sa hýbali, bolo to horné Uhorsko a bol 
občanom Rakúskeho cisára. A v horách myslím že to vedomie ešte pozdej prišlo k ľuďom, tak 
začiatkom 20. storočia ešte horali v Tatrách nemali taký ten národnostný cit myslím väčšinou. Keď sa 
opýtame, akou rečou Jánošík hovoril, tak je to úplne isté, že hovoril dobovou slovenčinou.“ 
Jingel 



Mužský hlas: „ Čo sú to stále za reči?“  
Iný mužský hlas: „O Jánošíkovi.“ 
Mužský hlas: „ Čo to má znamenať?“ 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“  
Rádio Slovensko – Z Terchovej naživo  
 
16:34:30 Jingel 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“ 
Jingel  
Hlas Jánošíka: „Budem vždy verný svojej zbojníckej družine a nikdy ju nezradím.“ 
 
16:43:05  Martina Kardošová (z Terchovej): „Môžeme konštatovať, že slovenský filmový život 
naozaj pulzuje, a to novým filmom Jánošík – Pravdivá história.“ Hovorí o tom, že Jánošík ako téma 
v umeleckých témach nie nová.  
Jingel 
Mužský hlas: „Pretože prítomný Juro Jánošík pred dvoma rokmi dal sa na zboj, má byť na hák na 
ľavom boku napichnutý, a tak na príklad mnohých zločincov zavesený.“  
 
17:05:30 Jingel 
Ženský hlas: „ Čože tak zrazu doma v Terchovej ty potvora jedna?“ 
Jingel  
Mužský hlas: „A nezabudnite s kým ste sa stretli. S Jánošíkom. A s jeho zbojníkmi.“ 
Rádio Slovensko – Vaše prvé rádio – Z Terchovej naživo  
 
17:33:35 Jingel 
Mužský hlas (Marián Labuda): „Snáď Boh dá, že ťa uvidím na šibenici Jánošík.“ 
 
17:52:16 Jingel 
Uhorčík (Ivan Martinka): „Myslel som si, že pôjdeš so mnou na jar zbíjať.“  
Jánošík (Robo Roth): Sľúbil som sa za valacha.“ 
Uhorčík (Ivan Martinka): „Ale na to je ťa škoda Juro.“ 
Mužský hrubý hlas: „Jánošík.“,   
 
ktoré naplnili definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného ku dňu 
09.09.2009, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  proti 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá, 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške  500,-€ , slovom päťsto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 09.09.2009: „Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 



Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 09.09.2009 je pokuta splatná do 30 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, 
VS **11, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  proti 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/927: 
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: 04.08.2011                 Z: PLO 
 
K bodu 41/ 
SK č. 95-PLO/O-893/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5636/420-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4 a § 39a ods. 5 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Pošta pre teba/20.11.2010 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 11-13/41.819: 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. 95-PLO/O-893/2011 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 
zákona  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe Jednotka dňa 20.11.2010 o cca 21:00 hod. odvysielal 
sponzorovaný program Pošta pre teba, v ktorom došlo k priamej podpore predaja služby „povinné 
zmluvné poistenie motorového vozidla“ sponzora programu spoločnosti Union poisťovňa, a.s. 
osobitnými propagačnými zmienkami o benefite (odmena za „bezpečnú jazdu“) tejto služby,     

 
Hlasovanie: 

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



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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 000,-€ slovom tritisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **11, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/928: 
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: 04.08.2011                 Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/929: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-13/41.820: 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. 95-PLO/O-893/2011 v časti týkajúcej sa možného porušenia § 39a ods. 5 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z., vedené voči Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľovi na základe zákona podľa § 30 
ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 



Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

Úloha  č. 11-13/930: 
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: 18.07.2011                  Z: PLO 
 
K bodu 42/ 
SK č. 132-PLO/O-1244/2011 zo dňa 01.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6139/458-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4 a § 39a ods. 5 písm. b) a d) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Panelák/20.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-13/42.821: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 132-PLO/O-1244/2011 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

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

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

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

za čo mu ukladá  
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 1 000,- €, slovom tisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 



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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/931: 
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: 04.08.2011                                                                                                                   Z:    PLO 
 
Úloha  č. 11-13/932: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                                                                                                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-13/42.822: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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.“) rozhodla, že správne konanie č. 132-PLO/O-1244/2011 vedené 
voči MAC TV s.r.o. v časti týkajúcej sa možného porušenia § 39a ods. 5 písm. b) a d) zákona č. 
308/2000 Z.z. podľa ust. § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny 
poriadok) v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/933: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 18.07.2011                                                                                                        Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-13/42.823: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 



„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby JOJ dňa 20.12.2010 o cca 20:17 hod. odvysielal program Panelák, obsahujúci 
informácie o službe Skylink, poskytovanej spoločnosťou Towercom, a.s., ktoré mohli naplniť definíciu 
umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., pričom v tomto programe 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania 
produktov označením na začiatku a na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení 
mediálnou komerčnou komunikáciou.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/934: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 18.07.2011                    Z: PLO 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 242-PLO/O-2085/2011 zo dňa 29.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 72/8-
2011 a 91/10-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. i)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorované programy/deň: Čistič, PROMI NOVINY - Ples v opere/08.01.2011 
ÚK: MAC TV  s r.o.                           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-13/43.824: 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. 242-PLO/O-2085/2011 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l  

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

tým, 

že dňa 08.01.2011 o cca 20:45 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ program 
ČISTIČ, ktorý o cca 22:22 hod. prerušil programom PROMI NOVINY – Ples v Opere, čím došlo 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby sa program vo vysielaní televíznej programovej služby 
neprerušoval, ak zákon č. 308/2000 Z.z. neustanovuje inak, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 



Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá  
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 2 000,- €, slovom dvetisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***10,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/935: 
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: 04.08.2011                                                                                                                      Z:  PLO 
 
Úloha  č. 11-13/936: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                                                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 44/ 
SK č. 292-PLO/O-2717/2011 zo dňa 26.04.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 865/94-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Chilli, sex a samba/22.01.2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-13/44.825: 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. 292-PLO/O-2717/2011 MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

 



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

tým,  
 
že dňa 22.01.2011 o cca 17:10 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Chilli, sex 
a samba, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím došlo k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá, 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 300,-€, slovom tritisíctristo 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/937: 
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: 04.08.2011                 Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/938: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                             Z: PgO 
 
K bodu 45/ 
SK č. 293-PLO/O-2718/2011 zo dňa 26.04.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 931/96-
2011) 



(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Nie je čo stratiť/19.02.2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-13/45.826: 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. 293-PLO/O-2718/2011 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/939: 
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: 18.07.2011                 Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/940: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                  Z: PgO 
 
K bodu 46/ 
SK č. 271-PLO/O-2402/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 648/50-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný komunikát/deň: Jumper, Alexander Veľký, Odsúdení zomrieť: Otvorené more/30.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-13/46.827: 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. 271-PLO/O-2402/2011 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 

p o r u š i l  

 



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

 

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 došlo k nesprávnemu uplatneniu jednotného systému označovania 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške  700 ,- € slovom  sedemsto  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, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/941: 
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: 04.08.2011                 Z: PLO 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 297-PLO/O-2722/2011 zo dňa 26.04.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
1142/123-2011) 



(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Cirkevná daň/27.02.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-13/47.828: 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. 297-PLO/O-2722/2011 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  
 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie: 

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

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

Úloha  č. 11-13/942: 
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: 18.07.2011                  Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/943: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 14.07.2011                             Z: PgO 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 237-PLO/O-2080/2011 zo dňa 29.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 715/75-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Medzinárodné únosy detí/28.01.2011 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-13/48.829: 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. 237-PLO/O-2080/2011 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 
zákona 

 

p o r u š i l 



 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 

 

tým, 

 

že dňa 28.01.2011 o cca 19:47 hod. odvysielal v rámci programovej služby Jednotka v programe 
Správy STV príspevok s názvom Medzinárodné únosy detí, v ktorom došlo k zásahu do základných 
práv a slobôd v ňom zobrazených osôb, a to práva na zachovanie dobrej povesti a osobnej cti pani 
Šebovej a práva na súkromie jej synov Adriána a Denisa.  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške  3 400 ,-€, slovom  tritisícštyristo  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, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/944: 
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: 04.08.2011                  Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/945: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.  
T: 14.07.2011                             Z: PgO 



 
Uznesenie č. 11-13/48.830: 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. 237-PLO/O-2080/2011 vedené voči Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľovi na základe 
zákona v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa § 30 ods. 1 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 

 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 

Hlasovanie: 

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

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

Úloha  č. 11-13/946: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 18.07.2011                  Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/947: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.  
T: 14.07.2011                             Z: PgO 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 270-PLO/O-2401/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 764/83-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: O päť minút 12/13.02.2011 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-13/49.831: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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. 270-PLO/O-2401/2011 Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona 
 

p o r u š i l  
 

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



 
že dňa 13.02.2011 o cca 11:55 hod. odvysielal na televíznej programovej služby Jednotka v rámci 
programu O 5 minút 12 rozhovor s predsedom Národnej Rady Slovenskej republiky, v ktorom 
nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 

 

Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

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

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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/948: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 04.08.2011                                                                                                          Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/949: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                                     Z: PgO 
 
K bodu 50/ 
SK č.  294-PLO/O-2719/2011 zo dňa 26.04.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 762/81-
2011, 765/82-2011 a 825/84-2011)  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný komunikát/deň: Česko Slovenská SuperStar/12.02.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 



 
Uznesenie č. 11-13/50.832: 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. 294-PLO/O-2719/2011 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 

p o r u š i l  

 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

 

tým, 

 

že dňa 12.02.2011 o cca 10:29 hod. a cca 18:39 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV 
Markíza, komunikát propagujúci druhú sériu programu Česko Slovenská SuperStar, ktorý naplnil 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a pri ktorom nezabezpečil, aby bola 
reklama slušná,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/950: 



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: 04.08.2011                 Z: PLO 
 
Úloha  č. 11-13/951: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.07.2011                  Z: PgO 
 
K bodu 51/ 
SK č.  295-PLO/O-2720/2011 zo dňa 26.04.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 762/81-
2011, 765/82-2011 a 825/84-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1   zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Bláznivý Jimov život/Orange Slovensko, a.s./12.02.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-13/51.833: 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. 295-PLO/O-2720/2011 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 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 TV MARKÍZA dňa 12.02.2011 odvysielal pred a počas programu 
Bláznivý Jimov život o cca 10:16 hod. a o cca 10:35 hod. komunikát označujúci za sponzora programu 
spoločnosť Orange Slovensko, a.s. a po programe Bláznivý Jimov život o cca 10:43 hod. komunikát 
označujúci za sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s., ktoré naplnili definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/952: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 04.08.2011                                                                                                                   Z:    PLO 
 
K bodu 52/ 
SK č.: 279-PLO/O-2410/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa č. 11/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/komunikát/deň: Bezdúdovci/Optika Morvay s.r.o./28.02.2011 
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.                       číslo licencie: T/78 
 
Uznesenie č. 11-13/52.834: 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. 279-PLO/O-2410/2011 Mestská televízia Trnava, s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že na 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 naplnil 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 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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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



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

 
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: 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/953: 
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: 04.08.2010                 Z: PLO 
 
K bodu 53 
SK č.: 278-PLO/O-2409/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa č. 11/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g)  a § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 
308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný deň:  28.02.2011 
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.                       číslo licencie: T/78 
 



Uznesenie č. 11-13/53.835: 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. 278-PLO/O-2409/2011 Mestská televízia Trnava, s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že 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., 
ktorého vysielanie nebolo trvalo označené nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/954: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 04.08.2010                 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-13/53.836: 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. 
278-PLO/O-2409/2011 vedené voči spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o., v časti týkajúcej sa 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/955: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T:18.07.2010                                                                                                                                Z: PLO 
 
K bodu 54/ 
SK č.: 306-PLO/O-2731/2011 zo dňa 26.04.2011 
Doplnenie: Správa č. 21/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný deň: 28.02.2011 
ÚK: Telegal, s.r.o.                         číslo licencie: T/186 
 
Uznesenie č. 11-13/54.837: 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. 306-PLO/O-2731/2011 Telegal, s.r.o., 
 

p o r u š i l 

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

tým, 
 
že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 28.02.2011 od  17:00 do 21:00 
hod. 
 

Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 



Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá  
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-13/956: 
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: 04.08.2011                                                                                                                       Z:    PLO 
 
K bodu 55/ 
SK č.: 75-PLO/D-513/2011 zo dňa 01.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/290 
ÚK: TES Media, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/290 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 56/ 
SK č.: 120-PLO/D-1170/2011 zo dňa 02.03.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/255 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 57/ 
SK č.: 315-PLO/D-2236/2011 zo dňa 08.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/235 
ÚK: Laštek s.r.o.         číslo registrácie: TKR/235 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 58/ 



SK č.: 259-PLO/D-2247/2011 zo dňa 11.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/145 
ÚK: Obec Litava, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/145 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 59/ 
SK č.: 285-PLO/D-2336/2011 zo dňa 13.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/209 
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS    číslo registrácie: TKR/209 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 60/ 
SK č.: 313-PLO/D-2362/2011 zo dňa 14.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/213 
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice      číslo registrácie: TKR/213 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 61/ 
SK č.:  331-PLO/D-2416/2011 zo dňa 18.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/97   číslo registrácie: TKR/97 
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 62/ 
SK č.: 334-PLO/D-2568/2011 zo dňa 21.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/279 
ÚK: Drahoslav Černušák, Hlohovec      číslo registrácie: TKR/279 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 63/ 
SK č.: 320-PLO/D-2660/2011 zo dňa 28.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/184 
ÚK: DTR,  s.r.o.         číslo registrácie: TKR/184 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 64/ 
SK č.: 371-PLO/D-3636/2011 zo dňa 15.06.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/213 
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice     číslo registrácie: TKR/213 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 65/ 
SK č.: 354-PLO/D-3269/2011 zo dňa 01.06.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/165 
ÚK: MANIN PB, s.r.o.        číslo licencie: T/165 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 



K bodu 66/ 
SK č.: 369-PLO/D-3616/2011 zo dňa 14.06.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/210 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo licencie: T/210 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 67/ 
SK č.: 335-PLO/D-3094/2011 zo dňa 19.05.2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie R/105 
ÚK: EUROPA 2, a.s.       číslo licencie: R/105 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 68/ 
SK č.: 283-PLO/D-2520/2011 zo dňa 19.04.2010 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  podielu na základnom 
imaní  držiteľa licencie č. R/101 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 69/ 
SK č.: 290-PLO/D-2620/2011 zo dňa 26.04.2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie MARKÍZA Cinema 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 70/ 
SK č.: 309-PLO/D-2866/2011 zo dňa 05.05.2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: DIGITEL, s.r.o.        
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 71/ 
SK č.: 370-PLO/D-3628/2011 zo dňa 14.06.2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: Jozef Švaňa, Kolta   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
72/ Rôzne 
 
1/ Znenie rozhodnutia č. RP/34/2011 zo dňa 21.06.2011. 
 
Rada berie na vedomie písomné vyhotovenie rozhodnutia č. RP/34/2011 zo dňa 21.06.2011. 
 
2/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.hirek.sk 
 
Uznesenie č. 11-13/72.855: Rada berie na vedomie oznámenie Zväzu Maďarských televíznych 
tvorcov na Slovensku zo dňa 21.03.2011 o prevádzkovaní služby poskytovanej na stránke 
www.hirek.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že 



predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespadá pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha  č. 11-13/974: 
Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa o uznesení, ktoré Rada prijala. 
T:  14.07.2011                    Z: PgO 
   
3/ Návrh na výplatu mimoriadných odmien členom Rady. 
 
Uznesenie č. 11-13/72.856: Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v 
znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych 
odmien pre všetkých členov Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce 
spojené s vypracovaním Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady  pre 
vysielanie a retransmisiu za rok 2010.    
 
 
4/ SK č.: 333-PLO/D-2567/2011 zo dňa 21.04.2011 
Vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/181 
ÚK: Ing. Peter Babic, Bytča 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
5/Informácia o stretnutí predsedu Rady so zastupcami SSN Z. Krútkou a P. Kerlikom (Etický kódex 
novinára) 
 
Rada zobrala informáciu na vedomie. 
 
V Bratislave dňa 04.07.2011 
                    prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

                                                               
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Ing. Peter Alakša 


