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Zápisnica č. 14/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch 30.08.2011 

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

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za  
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ 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.  
 
3/ SK č.: 322-PLO/O-3035/2011 zo dňa 10.05.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2469/220-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: SWAN, a.s.                           číslo registrácie: TKR/275 
 
4/ SK č.: 307-PLO/D-2819/2011 zo dňa 04.05.2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: TV Poprad, s.r.o.         
 
5/ Sťažnosť č. 4373/330-2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. ) 
ÚK : Orange Slovensko, a.s.       číslo registrácie: TKR/257 
 
6/ Sťažnosť č. 4152/325-2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK : Jaroslav Špirka, IČO : 44921985         
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3273/264-2011      
(na vysielanie programu Adela Show zo dňa 28. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
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8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3272/263-2011      
(na vysielanie programu Nenávidíme vlastných rodičov zo dňa 28. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3457/271-2011      
(na vysielanie programu Také bolo Slovensko z dňa 7.6.2011)  
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3945/284-2011      
(na vysielanie programu Správy z dňa 21.6.2011)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4024/290-2011      
(na vysielanie programu Nočný žurnál + z dňa 27.6.2011)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3871/278-2011      
(na vysielanie programu Večer pod lampou z dňa 7. 4. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         
 
13/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 4081/300-2011 a č. 4206/323-2011      
(na vysielanie programu U Nikodéma z dní 3.5., 23. a 29. 8. 2010)  
Vysielateľ: TV LUX, s.r.o.       číslo licencie: T/207 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4184/329-2011      
(na vysielanie http://tnitv.weebly.com/)     
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3427/270-2011      
(na vysielanie programu Čajová šálka lásky zo dňa 7. 6. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         
 
16/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 3226/259-2011 a 3315/268-2011      
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín zo dňa 9. – 16. 5. 2011 a 16. – 23. 5. 2011)  
Vysielateľ: L&L média, s.r.o.      číslo licencie: TD/25   
 
17/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 3604/272-2011a 3912/283-2011      
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín zo dňa 6. – 13. 6. 2011)  
Vysielateľ: L&L média, s.r.o.      číslo licencie: TD/25   
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3270/261-2011      
(na vysielanie programu Tieň smrti zo dňa 27. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
Predkladá: PgO        Uvádza: Škultéty 
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19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3331/267-2011      
(na vysielanie programu Prison Break zo dňa 3. 6. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3376/269-2011      
(na vysielanie programu Na telo zo dňa 5. 6. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
21/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 4005/288-2011, 4004/287-2011, 4395/332-2011     
(na vysielanie filmu Lovkyňa neverných zo dňa 22. 6. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4485/342-2011      
(na vysielanie programu Zóna smrti : Sopka v New Yorku zo dňa 15.6.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3281/265-2011      
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 30.5. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4494/343-2011      
(na vysielanie z dňa 4. 6. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
25/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 3802/275-2011, 4060/292-2011      
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 15. 6. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3271/262-2011      
(na vysielanie programu Slnko, baby, Florida! zo dňa 26. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
27/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 3870/277-2011, 3874/279-2011     
(na vysielanie programu Večer pod lampou zo dňa 16. 6. 2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3505/273-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny - príspevok: „Pochybnosti o útulku“ zo dňa 28. 5. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 40/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28. 3. 2011) 
Vysielateľ: BodvaTel s.r.o. Moldava nad Bodvou            číslo licencie: T/131 
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30/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 41/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 29. 3. 2011) 
Vysielateľ: František Kováts – STUDIO PLUS TV Veľký Meder   číslo licencie: T/42 
 
31/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 39/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 5.4., 8.4.2011) 
Vysielateľ: Byty Čadca, s.r.o,               číslo licencie: T/161 
 
32/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 44/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 13. 6. a 15. 6. 2011) 
Vysielateľ: TV Pezinok, s.r.o.               číslo licencie: T/99 
 
33/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 45/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 23. 6. a 24. 6. 2011) 
Vysielateľ: PO-MA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/169 
 
34/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 42/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 20.3.2011) 
Vysielateľ: CARISMA spol. s r.o. Dvory nad Žitavou          číslo licencie: T/115 
 
35/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 46/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 5.6. a 12.6.2011) 
Vysielateľ: Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice  číslo licencie: T/134 
 
36/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 48/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 20.5.2011) 
Vysielateľ: Hlohovská televízia s.r.o., Hlohovec    číslo licencie: T/137 
 
37/ SK č. 323-PLO/O-3036/2011 zo dňa 10.05.2011 
Doplnenie: Správa č. 26/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: O 5  minút 12/13.03.2011 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
38/ SK č.: 350-PLO/O-3243/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa č. 30/11/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Neformálna debata o novele tlačového 
zákona/19.03.2011 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
39/ SK č. 344-PLO/O-3235/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
1325/128-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorované upútavky/dni: CRANK: Zastaň a zomrieš!/08.03.2011 a 11.03.2011, 
Črepiny*/08.03.2011  
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
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40/ SK č. 341-PLO/O-3232/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
1671/176-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Šéfka/19.03.2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
41/ SK č. 346-PLO/O-3237/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
1327/131-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Hitman/05.03.2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
42/ SK č. 345-PLO/O-3236/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
1327/131-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3,  § 34 ods. 2, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 
Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Hitman/05.03.2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
43/ SK č.: 348-PLO/O-3239/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa č. 24/2011/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: 06.03.2011 
ÚK: TV COM, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/119 
 
44/ SK č. 347-PLO/O-3238/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
2016/186-2011; č. 2863/233-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný komunikát/deň: Orange Slovensko, a.s. - FunFón /30.03.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
45/ SK č. 342-PLO/O-3233/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
1324/127-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/07.03.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
46/ SK č.: 343-PLO/O-3234/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
1324/127-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Česko Slovenská Superstar/07.03.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
47/ SK č.: 360-PLO/O-3473/2011 zo dňa 07.06.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
1849/182-2011, 1849/183-2011) 
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(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Česko Slovenská Superstar/19.03.2011 a 20.03.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
48/ SK č.: 362-PLO/O-3475/2011 zo dňa 07.06.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
2452/211-2011, 2453/212-2011, 2454/213-2011, 2456/215-2011 a 2551/223-2011 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorované dni: 15.04.2011, 16.04.2011, 18.04.2011 a 20.4.2011 
ÚK: EUROPA 2, a.s.                         číslo licencie: R/105 
 
49/ SK č.: 377-PLO/O-4019/2011 zo dňa 21.06.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2873/234-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný deň: 08.04.2011 
ÚK: TV Poprad, s.r.o.                         číslo licencie: T/123 
 
NEVEREJNÉ 
 
50/ SK č.: 317-PLO/D-2251/2011 zo dňa 11.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/130 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov    číslo registrácie: TKR/130 
 
51/ SK č.: 327-PLO/D-2531/2011 zo dňa 20.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/7 
ÚK: ELECTRIS spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/7 
 
52/ SK č.: 337-PLO/D-2566/2011 zo dňa 21.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/232 
ÚK: OBEC SAT s.r.o.         číslo registrácie: TKR/232 
 
53/ SK č.: 332-PLO/D-2602/2011 zo dňa 26.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/218 
ÚK: KABELTELSAT s.r.o.       číslo registrácie: TKR/218 
 
54/ SK č.: 381-PLO/D-4100/2011 zo dňa 30.06.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/256 
ÚK: PROGRES – TS, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/256 
 
55/ SK č.: 409-PLO/D-4670/2011 zo dňa 28.07.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/209 
ÚK: Ing.  Ján Gnojčák       číslo registrácie: TKR/209 
 
56/ SK č.: 339-PLO/D-3185/2011 zo dňa 25.05.2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/97 
ÚK: ČH HORNETS s.r.o.       číslo licencie: R/97 
 
57/ SK č.: 372-PLO/D-3815/2011 zo dňa 17.06.2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/221 
ÚK: ATELIÉR, s.r.o.        číslo licencie: T/221  
 
58/ SK č.: 406-PLO/D-4393/2011 zo dňa 14.07.2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. TD/26 a T/126 
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“     číslo licencie: TD/26, T/126 
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59/ SK č.: 400-PLO/D-4266/2011 zo dňa 11.07.2011 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  podielu na základnom 
imaní  spoločníka držiteľa licencie č. T/84 
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.     číslo licencie: T/84 
        Matej Hollý 
        Ing. Michal Gregor 
        Ing. Peter Klačman        
 
60/ SK č.:  382-PLO/D-4117/2011 zo dňa 04.07.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/41, TD/7, TD/17    

ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     čísla licencií: T/41, TD/7, TD/17 
61/ SK č.: 404-PLO/D-4440/2011 zo dňa 15.07.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/207 
ÚK: TV LUX s. r.o.        číslo licencie: T/207 
 
62/ SK č.: 407-PLO/D-4548/2011 zo dňa 21.07.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/141 
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o.     číslo licencie: T/141 
 
63/ SK č.: 383-PLO/D-4165/2011 zo dňa 06.07.2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na  televízne vysielanie v KDS 
ÚK: Kalná KTR, s.r.o. 
 
64/ SK č. 411- PLO/D-4992/2011 zo dňa 19.08.2011 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/123  
ÚK: TV Poprad, s.r.o.        číslo licencie: T/123 
 
65/ Rôzne 
 
Ústne pojednávanie:  
10:00 hod. - Poprad Reality Invest, a.s. 
 
 

************************* 
 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 975 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 11-14/1.858: Rada schvaľuje návrh programu. 
 
Hlasovanie o návrhu programu: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, program bol schválený. 
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K bodu 2/ 
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.  
 
Uznesenie č. 11-14/2.859: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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 a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v 
správnom konaní č. 291-PLO/O-2716/2011 vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty § 68 ods. 7 
písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencia 94,8 MHz Košice nie 
je vysielateľom využívaná na účely, na ktoré mu bola pridelená rozhodla, že účastník konania 
 
Poprad Reality Invest, a.s. 
Hviezdoslavova 4052/59 
058 01 Poprad 
 

I. p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že nevyužíval frekvenciu 94,8 MHz Košice na účely, na ktoré mu bola pridelená, 
 

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

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

za čo mu Rada frekvenciu 94,8 MHz Košice odníma. 
 

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

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

II. Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
  

z a s t a v u j e  
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správne konanie č. 291-PLO/O-2716/2011 v časti možného porušenia povinnosti uvedenej v § 16 ods. 
3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet Rady. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha  č. 11-14/976: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s. spolu s výzvou na vrátenie frekvenčného listu. 
T: 30.09.2011          Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 322-PLO/O-3035/2011 zo dňa 10.05.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2469/220-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: SWAN, a.s.                           číslo registrácie: TKR/275 
 
Uznesenie č. 11-14/3.860: 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. 322-PLO/O-3035/2011 spoločnosť SWAN, a.s.  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že neuzavrel s každým užívateľom jeho služieb retransmisie, ktoré poskytuje na adrese T. Vansovej 
2742/4, 911 08 Trenčín, typovú zmluvu,  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Úloha č. 11-14/977: 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: 30.09.2011                                                                                                          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-14/978: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.09.2011                                     Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 307-PLO/D-2819/2011 zo dňa 04.05.2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: TV Poprad, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 11-14/4.861: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 307-
PLO/D-2819/2011 zo dňa 04.05.2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, 
doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
TV Poprad, s.r.o  
Podtatranská 7 
058 01 Poprad 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

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

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

  u d e ľu j e  
 

spoločnosti TV Poprad, s.r.o., Poprad 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 4 8  
 

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

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

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

Radou (podľa podania účastníka konania č. 2819/2011 zo dňa 04.05.2011 a podania 
4441/2011 zo dňa 15.07.2011:  
a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie – max. 67% 
    Programy - min.  33%  
b) Programy (100%): 
    Spravodajstvo – 98,20 % 
    Publicistika: 
        1) polit. publicistika - 0 % 

     2) ostatná publicistika -  1,80 % 
Dokumentárne programy -0% 
Dramatické programy - 0% 
Zábavné programy - 0 % 
Hudobné programy - 0 % 
Vzdelávacie programy -0 % 
Náboženské programy -0 % 
Detské programy – 0% 
Šport - 0% 
 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 33%    

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

 8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 28 
zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 
10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
11. Jednotný systém označovania programov: v zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky č. 589/2007 Z. z. - nevzťahuje  sa na lokálne vysielanie. 

 

II. 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 10081/P, oddiel: 
Sro, zo dňa 27.04.2011 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 10081/P, oddiel: Sro, zo dňa 27.04.2011. 
 

III. 
 

Doložka iného verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/979: 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: 30.09.2011                                                                                                          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Sťažnosť č. 4373/330-2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. ) 
ÚK: Orange Slovensko, a.s.       číslo registrácie: TKR/257 
 
Uznesenie č. 11-14/5.862: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) začína správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/257, Orange 
Slovensko, a.s., Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu možného poskytovania retransmisie programových služieb bez súhlasu ich 
pôvodných vysielateľov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/980: 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: 13.09.2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-14/981: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 09.09.2011                    Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Sťažnosť č. 4152/325-2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Jaroslav Špirka, IČO: 44921985 
 
Uznesenie č. 11-14/6.863: 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 
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zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) začína správne konanie voči Jaroslavovi Špirkovi, Raslavice, IČO: 44921985 vo veci 
možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
poskytovaním retransmisie bez jej registrácie. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/982: 
Kancelária Rady písomne upovedomí Jaroslava Špirka o začatí správneho konania vo veci možného 
porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 13.09.2011             Z: PLO 
 
Úloha č. 11-14/983: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.  
T: 09.09.2011          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3273/264-2011      
(na vysielanie programu Adela Show zo dňa 28. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-14/7.864: 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. 3273/264-2011, 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      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/984: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
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Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3272/263-2011      
(na vysielanie programu Nenávidíme vlastných rodičov zo dňa 28. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-14/8.865: 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. 3272/263-2011 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   zdržal sa 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/985: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3457/271-2011      
(na vysielanie programu Také bolo Slovensko z dňa 7.6.2011)  
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 11-14/9.866: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o., vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TA3 dňa 7.6.2011 o cca 19:15 hod. 
odvysielal program Také bolo Slovensko, v rámci ktorého odvysielal príspevok informujúci o smrti 5 
ročného chlapca, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do ľudskej 
dôstojnosti zobrazeného zosnulého. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
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Úloha č. 11-14/986: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
 
Úloha č. 11-14/987: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 13.09.2011                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3945/284-2011      
(na vysielanie programu Správy z dňa 21.6.2011)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 11-14/10.867: 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. 3945/284-2011 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 
vysielateľa C.E.N. 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      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/988: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.09.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4024/290-2011      
(na vysielanie programu Nočný žurnál + z dňa 27.6.2011)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 11-14/11.868: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o., vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v programe Nočný žurnál + dňa 27.06.2011 o cca 23:22 hod. odvysielal 
príspevok Nová pôrodnica, v ktorom odzneli informácie o Gynekologicko-pôrodníckej nemocnici 
KOCH, spoločnosti GPN s.r.o., ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej 
komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Hlasovanie: 
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Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/989: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 13.09.2011                             Z: PLO 
 
Úloha č. 11-14/990: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 09.09.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3871/278-2011      
(na vysielanie programu Večer pod lampou z dňa 7. 4. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-14/12.869: 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. 3871/278-2011 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka 
vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 
308/2000 Z.z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/991: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 09.09.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 4081/300-2011 a č. 4206/323-2011      
(na vysielanie programu U Nikodéma z dní 3.5., 23. a 29. 8. 2010)  
Vysielateľ: TV LUX, s.r.o.       číslo licencie: T/207 
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Uznesenie č. 11-14/13.870: 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. 4081/300-2011, 4206/323-2011 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej 
služby TV LUX vysielateľa TV LUX, s.r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 11 
zákona č. 308/2000 Z.z. za nepreskúmateľné. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-14/992: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom dôvody nepreskúmateľnosti sťažností. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4184/329-2011      
(na vysielanie http://tnitv.weebly.com/)   
 
Uznesenie č. 11-14/14.871: 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 
EURO MUSTRA, s.r.o. vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej stránke 
www.tnitv.weebly.com bez oznámenia údajov podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/993: 
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: 13.09.2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-14/994: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
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K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3427/270-2011      
(na vysielanie programu Čajová šálka lásky zo dňa 7. 6. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-14/15.872: 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. 3427/270-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka, 
vysielateľa na základe zákona Rozhlas a televízia Slovenska 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      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/995: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 3226/259-2011 a 3315/268-2011      
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín zo dňa 9. – 16. 5. 2011 a 16. – 23. 5. 2011)  
Vysielateľ: L&L média, s.r.o.      číslo licencie: TD/25 
 
Uznesenie č. 11-14/16.873: 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. 3226/259-2011 a 3315/268-2011 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej 
služby LTM, vysielateľa L & L média, s.r.o. a uznala uvedené 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      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/996: 
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Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
  
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 3604/272-2011a 3912/283-2011      
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín zo dňa 6. – 13. 6. 2011)  
Vysielateľ: L&L média, s.r.o.      číslo licencie: TD/25 
 
Uznesenie č. 11-14/17.874: 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. 3604/272-2011 a 3912/283-2011, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej 
služby Levočský televízny magazín (LTM) vysielateľa L & L média, 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      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/997: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3270/261-2011      
(na vysielanie programu Tieň smrti zo dňa 27. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-14/18.875: 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. 3270/261-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
vysielateľa MAC TV s. r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 



 20 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/998: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3331/267-2011      
(na vysielanie programu Prison Break zo dňa 3. 6. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-14/19.876: 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. 3331/267-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, 
vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/999: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.09.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3376/269-2011      
(na vysielanie programu Na telo zo dňa 5. 6. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-14/20.877: 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. 3376/269-2011, 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 
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Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/1000: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 4005/288-2011, 4004/287-2011, 4395/332-2011     
(na vysielanie filmu Lovkyňa neverných zo dňa 22. 6. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-14/21.878: 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. 4004/287-2011, 4005/288-2011, 4395/332-2011 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      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/1001: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4485/342-2011      
(na vysielanie programu Zóna smrti : Sopka v New Yorku zo dňa 15.6.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-14/22.879: 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. 4485/342-2011, 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 
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Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/1002: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
              
Uznesenie č. 11-14/22.880: 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 § 35 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že časový úsek od 09:48 hod. do 10:18 hod. programu Zóna smrti: 
Sopka v New Yorku odvysielaného v rámci programovej služby TV MARKÍZA dňa 15.06.2011 o cca 
09:15 hod, ktorý zodpovedá druhému 30 minútového časovému úseku trvania predmetného programu 
dvakrát prerušil zaradením reklamného bloku, a to o cca 09:49 hod. a o cca 10:07 hod. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/1003: 
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: 13.09.2011                             Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3281/265-2011      
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 30.5. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-14/23.881: 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. 3281/265-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, 
vysielateľa na základe zákona Rozhlas a televízia Slovenska a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/1004: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4494/343-2011      
(na vysielanie z dňa 4. 6. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 11-14/24.882: 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. 4494/343-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 
vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. 
za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/1005: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 3802/275-2011, 4060/292-2011      
(na vysielanie programu Myšlienky vraha zo dňa 15. 6. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-14/25.883: 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. 3802/275-2011, 4060/292-2011, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej 
služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 
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Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/1006: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3271/262-2011      
(na vysielanie programu Slnko, baby, Florida! zo dňa 26. 4. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-14/26.884: 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. 3271/262-2011, 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      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/1007: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 3870/277-2011, 3874/279-2011     
(na vysielanie programu Večer pod lampou zo dňa 16. 6. 2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-14/27.885: 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 
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voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 16.06.2011 o cca 
20:10 hod. odvysielal  na televíznej programovej službe Dvojka v prvej časti programu Večer pod 
lampou, ktorou mohol naplniť definíciu politickej publicistiky v zmysle § 3 písm. l) zákona č. 
308/2000 Z. z., diskusiu s prezidentom Policajného zboru Slovenskej republiky Jaroslavom 
Spišiakom, v ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-14/1008: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 13.09.2011                             Z: PLO 
 
Úloha č. 11-14/1009: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 09.09.2011                  Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3505/273-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny - príspevok: „Pochybnosti o útulku“ zo dňa 28. 5. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-14/28.886: 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 § 19 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA 
dňa 28.05.2011 o cca 19:00 hod. odvysielal program Televízne noviny, v rámci ktorého odvysielal 
príspevok s názvom Pochybnosti o útulku informujúci o útulku zvierat v meste Bratislava, ktorý 
spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti riaditeľky 
tohto útulku. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-14/1010: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 13.09.2011                             Z: PLO 
 
Úloha č. 11-14/1011: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 09.09.2011                     Z: PgO 
  
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 40/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28. 3. 2011) 
Vysielateľ: BodvaTel s.r.o. Moldava nad Bodvou            číslo licencie: T/131 
 
Uznesenie č. 11-14/29.887: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi BodvaTel s.r.o., Moldava nad Bodvou, držiteľovi licencie č. T/131 vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s možným neposkytnutím 
súvislého záznamu vysielania z dňa 28.03.2011 na vyžiadanie Rady. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-14/1012: 
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: 13.09.2011                    Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 41/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 29. 3. 2011) 
Vysielateľ: František Kováts – STUDIO PLUS TV Veľký Meder   číslo licencie: T/42 
 
Uznesenie č. 11-14/30.888: 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. 
41/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní zo dňa 29.03.2011 vysielateľa František Kováts – STUDIO PLUS TV, 
Veľký Meder s licenciou č. T/42 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 
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Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-14/1013: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 09.09.2011                Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 39/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 5.4., 8.4.2011) 
Vysielateľ: Byty Čadca, s.r.o.,               číslo licencie: T/161 
 
Uznesenie č. 11-14/31.889: 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 BYTY Čadca, s.r.o., držiteľovi licencie č. T/161 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že pri vysielaní programovej služby 
INFOKANÁL TKR Čadca počas dní  05.04.2011 a 08.04.2011 mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom 
(logom) a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s 
možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania z dňa 05.04.2011 a 08.04.2011 na vyžiadanie 
Rady. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-14/1014: 
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: 13.09.2011                    Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 44/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 13. 6. a 15. 6. 2011) 
Vysielateľ: TV Pezinok, s.r.o.               číslo licencie: T/99 
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Uznesenie č. 11-14/32.890: 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. 
44/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 13.06.2011 a 15.06.2011 vysielateľa TV Pezinok, s.r.o., Pezinok s 
licenciou č. T/99 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-14/1015: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 09.09.2011                 Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 45/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 23. 6. a 24. 6. 2011) 
Vysielateľ: PO-MA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/169 
 
Uznesenie č. 11-14/33.891: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 
45/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 23.06.2011 a 24.06.2011 vysielateľa PO-MA, spol. s r.o., Banská 
Štiavnica s licenciou č. T/169 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-14/1016: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 09.09.2011                Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 42/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 20.3.2011) 
Vysielateľ: CARISMA spol. s r.o. Dvory nad Žitavou          číslo licencie: T/115 
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Uznesenie č. 11-14/34.892:Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) po prerokovaní správy č. 42/2011/TV o monitorovaní vysielania televíznej 
programovej služby Carisma TV vysielateľa CARISMA, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou 
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 20.03.2011 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-14/1017: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 09.09.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 46/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 5.6. a 12.6.2011) 
Vysielateľ: Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice  číslo licencie: T/134 
 
Uznesenie č. 11-14/35.893:Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 
46/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 05.06.2011 a 12.06.2011 vysielateľa Káblová televízia Komjatice 
s.r.o., Komjatice s licenciou č. T/134 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-14/1018: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 09.09.2011                Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 48/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
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(monitorované dni: 20.5.2011) 
Vysielateľ: Hlohovská televízia s.r.o., Hlohovec    číslo licencie: T/137 
 
Uznesenie č. 11-14/36.894: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. 
48/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní zo dňa 20.05.2011 vysielateľa Hlohovská televízia, s.r.o., Hlohovec s 
licenciou č. T/137 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-14/1019: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 09.09.2011                 Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
SK č. 323-PLO/O-3036/2011 zo dňa 10.05.2011 
Doplnenie: Správa č. 26/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: O 5  minút 12/13.03.2010 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-14/37.895: 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. 323-PLO/O-3036/2011 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 13.03.2011 o cca 11:55 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Jednotka v rámci 
programu O 5 minút 12 rozhovor s premiérkou Slovenskej republiky I. Radičovou, v ktorom 
nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
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Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

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

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      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-14/1020: 
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: 30.09.2011                  Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 350-PLO/O-3243/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa č. 30/11/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy STV/Neformálna debata o novele tlačového 
zákona/19.03.2011 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-14/38.896:Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že správne 
konanie č. 350-PLO/O-3243/2011 vedené voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na 
základe zákona podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 

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

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  zdržal sa 
Haťapka za 
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Holan   proti 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 5-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-14/1021: 
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: 13.09.2011                  Z: PLO 
 
K bodu 39/ 
SK č. 344-PLO/O-3235/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1325/128-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorované upútavky/dni: CRANK: Zastaň a zomrieš!/08.03.2011 a 11.03.2011, Črepiny*/08.03.2011  
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-14/39.897: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 344-PLO/O-3235/2011 MAC TV s. r.o.  
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods.  2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že v rámci programovej služby JOJ odvysielal dňa 08.03.2011 o cca 22:23 hod. a dňa 11.03.2011 o 
cca 00:15 hod. upútavku na program CRANK: Zastaň a zomrieš! a dňa 08.03.2011 o cca 22:24 hod. 
upútavku na program Črepiny*, ktoré obsahovali scény znázorňujúce pohlavný styk, čím došlo 
k porušeniu § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.    
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3320,- € slovom tritisíctristodvadsať euro.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
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Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
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. 
 
Úloha č. 11-14/1022: 
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: 30.09.2011                  Z: PLO 
 
Úloha č. 11-14/1023: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 09.09.2011                             Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
SK č. 341-PLO/O-3232/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
1671/176-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Šéfka/19.03.2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-14/40.898: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 341-PLO/O-3232/2011 spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

porušil  
 

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

tým, 
 

že v rámci programovej služby JOJ odvysielal dňa 19.03.2011 o cca 11:06 hod. program Šéfka, 
klasifikovaním ktorého ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov došlo 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 5000,- € slovom päťtisíc euro.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
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. 
 
Úloha č. 11-14/1024: 
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: 30.09.2011                                                                                                                   Z: PLO 
 
Úloha č. 11-14/1025: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.09.2011             Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
SK č. 346-PLO/O-3237/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
1327/131-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Hitman/05.03.2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-14/41.899: Rada odročila bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-14/1026: 
Kancelária Rady pripraví materiál na rokovanie Rady na 13.09.2011. 
T: 13.09.2011                 Z: PLO 
 
K bodu 42/ 
SK č. 345-PLO/O-3236/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 1327/131-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3,  § 34 ods. 2, § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Hitman/05.03.2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-14/42.900: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
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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. 345-PLO/O-3236/2011 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l  
 

I. povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 a povinnosť ustanovenú v  § 34 ods. 2  
       zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že program Hitman odvysielaný na programovej službe JOJ dňa 05.03.2011 o cca 20:20 hod. v trvaní 
cca 114 minút 42 sekúnd (vrátane reklamných prerušení) prerušil päťkrát a o cca 20:58 hod. a 21:59 
hod. prerušil predmetný program samostatným reklamným šotom propagujúcim spoločnosť Uni 
Credit Bank,  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušene 
zákona. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
 

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

       tým, 
 
že dňa 05.03.2011 v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. na televíznej programovej službe JOJ odvysielal 
reklamné šoty v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút 
 
Hlasovanie: 
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Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3 319,- € slovom tritisíctristodeväťnásť euro. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
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, KS 6548. 
 
Úloha č. 11-14/1027: 
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: 30.09.2011                 Z: PLO 
 
Úloha č. 11-14/1028: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.09.2011                  Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 348-PLO/O-3239/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa č. 24/2011/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: 06.03.2011 
ÚK: TV COM, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/119 
 
Uznesenie č. 11-14/43.902: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 
348-PLO/O-3239/2011 vedené voči spoločnosti TV COM, spol. s r.o. v časti týkajúcej sa § 16 ods. 3 
písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. neposkytnutia súvislého záznamu na vyžiadanie Rady zo dňa 
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06.03.2011  v čase od 14:00 do 22:00 hod. 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      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-14/1029: 
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:13.09.2011                                                                                                                                Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-14/43.903: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 348-PLO/O-3239/2011  spoločnosť TV COM, spol. s r.o. 
 

porušil  
 

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

tým, 
                                                                        
že dňa 06.03.2011 v čase vysielania programu so začiatkom o cca 14:00 hod., ktorý obsahoval 
informácie z rokovania mestského zastupiteľstva, nezabezpečil trvalé označenie programovej služby 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom),  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá 
 

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



 38 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.:„Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie 
sa sankcia uložila." 
 
Úloha č. 11-14/1030: 
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: 30.09.2011                  Z: PLO 
 
K bodu 44/ 
SK č. 347-PLO/O-3238/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
2016/186-2011; č. 2863/233-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný komunikát/deň: Orange Slovensko, a.s. - FunFón /30.03.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-14/44.904: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 347-PLO/O-3238/2011 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 v rámci televíznej programovej služby TV Markíza dňa 30.03.2011 odvysielal o cca 15:59 hod., 
o cca 16:00 hod. a  o cca 16:02 komunikát označujúci za sponzora programu službu FunFón 
spoločnosti Orange Slovensko, a.s. ktorý naplnil 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      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 

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

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Úloha č. 11-14/1031: 
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: 30.09.2011                 Z: PLO 
 
K bodu 45/ 
SK č. 342-PLO/O-3233/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
1324/127-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/07.03.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-14/45.905: 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. 342-PLO/O-3233/2011 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 07.03.2011 o cca 21:14 hod. program 
Česko Slovenská SuperStar, ktorý počas časového úseku od 21:44 hod. do 22:14 hod., ktorý 
zodpovedá druhému 30 minútového časovému úseku trvania predmetného programu, dvakrát prerušil 
zaradením reklamného bloku, a to o cca 21:51 hod. a o cca 22:11 hod. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
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Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušene 
zákona. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Úloha č. 11-14/1032: 
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: 30.09.2011                 Z: PLO 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 343-PLO/O-3234/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
1324/127-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Česko Slovenská Superstar/07.03.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-14/46.906: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 343-PLO/O-3234/2011 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 
 

porušil  
 

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

tým, 
 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam programu Česko Slovenská SuperStar zo dňa 
07.03.2011 o cca 21:10 hod., 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 170,- € slovom stosedemdesiat euro.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
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. 
 
Úloha č. 11-14/1033: 
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: 30.09.2011                  Z: PLO 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 360-PLO/O-3473/2011 zo dňa 07.06.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
1849/182-2011, 1849/183-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Česko Slovenská Superstar/19.03.2011 a 20.03.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-14/47.907: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 360-PLO/O-3473/2011 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 
 

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

tým, 
 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programov Česko Slovenská Superstar  
z dní 19.03.2011 a 20.03.2011, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200,- € slovom dvesto euro.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
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. 
 
Úloha č. 11-14/1034: 
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: 30.09.2011                  Z: PLO 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 362-PLO/O-3475/2011 zo dňa 07.06.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
2452/211-2011, 2453/212-2011, 2454/213-2011, 2456/215-2011 a 2551/223-2011 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorované dni: 15.04.2011, 16.04.2011, 18.04.2011 a 20.4.2011 
ÚK: EUROPA 2, a.s.                         číslo licencie: R/105 
 
Uznesenie č. 11-14/48.908: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
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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. 362-PLO/O-3475/2011 vedené voči EUROPA 2, a.s. 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      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-14/1035: 
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: 09.09.2011                  Z: PLO 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 377-PLO/O-4019/2011 zo dňa 21.06.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2873/234-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný deň: 08.04.2011 
ÚK: TV Poprad, s.r.o.                         číslo licencie: T/123 
 
Uznesenie č. 11-14/49.909: 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. 377-PLO/O-4019/2011 TV Poprad, s.r.o. 
 

porušil  
 

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 08.04.2011 od  00:00 do 24:00 
hod. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
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Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá  
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 170,- €, slovom stosedemdesiat euro. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
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. 
 
Úloha č. 11-14/1036: 
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: 30.09.2011                                                                                                                       Z: PLO 
 
NEVEREJNÉ 
 
K bodu 50/ 
SK č.: 317-PLO/D-2251/2011 zo dňa 11.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  č. TKR/130 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov    číslo registrácie: TKR/130 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 51/ 
SK č.: 327-PLO/D-2531/2011 zo dňa 20.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/7 
ÚK: ELECTRIS spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/7 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 52/ 
SK č.: 337-PLO/D-2566/2011 zo dňa 21.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/232 
ÚK: OBEC SAT s.r.o.         číslo registrácie: TKR/232 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 53/ 
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SK č.: 332-PLO/D-2602/2011 zo dňa 26.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/218 
ÚK: KABELTELSAT s.r.o.       číslo registrácie: TKR/218 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 54/ 
SK č.: 381-PLO/D-4100/2011 zo dňa 30.06.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/256 
ÚK: PROGRES – TS, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/256 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 55/ 
SK č.: 409-PLO/D-4670/2011 zo dňa 28.07.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/209 
ÚK: Ing. Ján Gnojčák       číslo registrácie: TKR/209 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 56/ 
SK č.: 339-PLO/D-3185/2011 zo dňa 25.05.2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/97 
ÚK: ČH HORNETS s.r.o.       číslo licencie: R/97 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 57/ 
SK č.: 372-PLO/D-3815/2011 zo dňa 17.06.2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/221 
ÚK: ATELIÉR, s.r.o.        číslo licencie: T/221  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 58/ 
SK č.: 406-PLO/D-4393/2011 zo dňa 14.07.2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. TD/26 a T/126 
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“     číslo licencie: TD/26, T/126 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 59/ 
SK č.: 400-PLO/D-4266/2011 zo dňa 11.07.2011 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného  podielu na základnom 
imaní  spoločníka držiteľa licencie č. T/84 
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.     číslo licencie: T/84 
        Matej Hollý 
        Ing. Michal Gregor 
        Ing. Peter Klačman 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 60/ 
SK č.: 382-PLO/D-4117/2011 zo dňa 04.07.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/41, TD/7, TD/17    
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ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     čísla licencií: T/41, TD/7, TD/17 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 61/ 
SK č.: 404-PLO/D-4440/2011 zo dňa 15.07.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/207 
ÚK: TV LUX s. r.o.        číslo licencie: T/207 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 62/ 
SK č.: 407-PLO/D-4548/2011 zo dňa 21.07.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/141 
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o.     číslo licencie: T/141 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 63/ 
SK č.: 383-PLO/D-4165/2011 zo dňa 06.07.2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na  televízne vysielanie v KDS 
ÚK: Kalná KTR, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 64/ 
SK č. 411- PLO/D-4992/2011 zo dňa 19.08.2011 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/123  
ÚK: TV Poprad, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
65/ Rôzne 
 
1/ Žiadosť o vyjadrenie vo vzťahu k súladnosti používania českého jazyka vo vysielaní 
programovej služby DIGI SPORT s príslušnými ustanoveniami zákona č. 270/1995 Z. z. o 
štátnom jazyku v znení neskorších predpisov   
 
Uznesenie č. 11-14/65.925: Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-14/1052: 
Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie rokovanie Rady. 
T: 13.09.2011                    Z: PLO 
 
2/ Informácia k prevádzkovateľovi retransmisie, spoločnosti Asnet, s.r.o. 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s odpoveďou Telekomunikačného úradu Slovenskej 
republiky týkajúcej sa spoločnosti Asnet, s.r.o. 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.júnu 2011 
 
Uznesenie č. 11-14/65.926: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie  čerpanie rozpočtu 
k 30.06. 2011.  
 
Hlasovanie: 
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Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté.  
 
4/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.júlu 2011 
 
Uznesenie č. 11-14/65.927: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie  čerpanie rozpočtu 
k 31.07. 2011. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
5/ Zahraničná pracovná cesta, Varšava, Poľsko. 
 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu Predsedovi Rady Prof. Milošovi Mistríkovi, riaditeľovi 
Kancelárie Rady JUDr. Ľubošovi Kuklišovi, Vedúcej programového odboru Mgr. Margite Cafíkovej, 
vedúcej právneho a licenčného odboru JUDr. Barbore Paulínyovej  a zamestnancovi Kancelárie 
Jurajovi Polákovi na zasadnutie CERF dňa 15-16.9.2011 vo Varšave, Poľsko. 
 
6/ Zahraničná pracovná cesta, Brusel, Belgicko. 
 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu v zložení troch účastníkov na 34. zasadnutie EPRA dňa 5-
7.10.2011 v Bruseli, Belgicko. 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 30.08.2011 
                    prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

                                                                
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Pavol Dinka 
 
 


