
1

Zápisnica č. 16/2011
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch 27.9.2011 a

04.10.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: Ing. Peter Alakša

Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.

Hlasovanie o návrhu programu:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

Výsledok hlasovania: 7-0-0, program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 428-PLO/D-5046/2011 zo dňa 13.09.2011
vo veci odňatia frekvencií podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods.
1 zákona č. 220/2007 Z.z.
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

3/ SK č.: 429-PLO/D-5046/2011 zo dňa 13.09.2011
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods.
1 zákona č. 220/2007 Z.z.
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
ÚP: 10:15 hod.

4/ SK č.: 430-PLO/D-5046/2011 zo dňa 13.09.2011
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods.
1 zákona č. 220/2007 Z.z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
ÚP: 10:30 hod.

5/ SK č.: 431-PLO/D-5046/2011 zo dňa 13.09.2011
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods.
1 zákona č. 220/2007 Z.z.
ÚK: CREATV spol. s r.o. číslo licencie: T/152
ÚP: 10:45 hod.

6/ SK č.: 368-PLO/D-3618/2011 zo dňa 14.06.2011
vo veci žiadosti v zmysle § 17 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Slovak Telekom, a.s.    číslo registrácie: TKR/255
ÚP: 11:00 hod.

7/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 4137/310-2011, 4138/311-2011, 4139/312-2011, 4141/314-2011, 4159/317-2011
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(na vysielanie programu Pritiahni si šťastie z dňa 2.7.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4183/320-2011
(na vysielanie programu Epicentrum z dňa 3.7.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4482/339-2011
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 10.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4608/345-2011
(na vysielanie programu Dumbo zo dňa 23.7.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4743/357-2011
(na vysielanie programu komunikát v programe Maxximum muziky z dňa 29.7.2011)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s. číslo licencie: R/105

12/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 4677/352-2011 a 4394/331-2011
(na vysielanie upút. na program Farma – 10. a 14. 7. 11; programu Reflex zo dňa 13. 7. 11; programu
Farma zo dňa 24. 7. 11)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4719/355-2011, 4688/353-2011, 4720/356-2011 a 4787/360-2011
(na vysielanie programu Farma z dní 24.7.,25.7.,26.7.,27.7.,28.7.,29.7.,1.8., 2.8.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4478/335-2011
(na vysielanie programu Majster balič z dňa 11.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4638/351-2011
(na vysielanie programu Niekto to rád blond z dňa 18.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4634/347-2011
(na vysielanie programu Neprijatý? F poho! z dňa 18. 6. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4936/363-2011
(na vysielanie programu Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag z dňa 08. 07. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
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Sťažnosť č. 4289/327-2011
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 10. 7. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4213/324-2011
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 28.6.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č4483/340-2011
(na vysielanie programu 50 x a stále po prvý raz z dňa 15.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4061/293-2011, č. 4062/294-2011, č. 4063/295-2011, č. 4064/296-2011, č. 4065/297-
2011, č. 4079/298-2011, č. 4080/299-2011, č. 4128/301-2011, č. 4129/302-2011, č. 4130/303-2011, č.
4131/304-2011, č. 4132/305-2011, č. 4133/306-2011, č. 4134/307-2011, č. 4135/308-2011, č.
4136/309-2011, č. 4140/314-2011, č. 4158/316-2011, č. 4162/319-2011, č. 4288/326-2011, č.
4460/334-2011
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18.6.2011)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 51/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 9. a 10. 6. 2011)
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o. číslo licencie: T/126

23/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2011
Vysielatelia:  Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (Slovenská televízia)

         MAC TV s.r.o.
         MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

24/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2011
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (Slovenská televízia)

         MAC TV s.r.o.
         MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

25/ SK č.: 324-PLO/O-3037/2011 zo dňa 10.05.2011
Doplnenie: Správa č. 31/11/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Súvislý záznam vysielania: 23.2.2011, 25.2.2011 od 17:00 do 19:00 hod., 6.3.2011 od cca 22:00 hod.
program Kapor na torte
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

26/ SK č. 367-PLO/O-3480/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa č. 29/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Magazín/Dom, byt a záhrada/04.04.2011
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o. číslo licencie: T/86

NEVEREJNÉ

27/ SK č.: 413-PLO/D-4904/2011 zo dňa 12.08.2011
vo veci žiadosti o zmenu licencie  č. T/141
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ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o. číslo licencie: T/141

28/ SK č.: 408-PLO/D-4569/2011 zo dňa 22.07.2011
vo veci žiadosti  o zmenu licencie č. T/73
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o. číslo licencie: T/73

29/Rôzne

Ústne pojednávania:
10:00 hod.: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
10:15 hod.: MAC TV s.r.o.
10:30 hod.: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
10:45 hod.: CREATV spol. s r.o.
11:00 hod.: Slovak Telecom, a.s.

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

K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1105 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia
sú splnené.

Hlasovanie o návrhu programu:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

Výsledok hlasovania: 7-0-0, program bol schválený.

Uznesenie č. 11-16/1.977: Rada schvaľuje návrh programu.

K bodu 2/
SK č.: 428-PLO/D-5046/2011 zo dňa 13.09.2011
vo veci odňatia frekvencií podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods.
1 zákona č. 220/2007 Z.z.
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

Uznesenie č. 11-16/2.978: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) na
základe § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007
Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom
vysielaní)

odníma spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. frekvencie
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Kanál
Územie

frekvenčného
vyhradenia

Vysielač

44 Bratislava Bratislava
44 Námestovo Dlhá nad Oravou
44 Námestovo Liptovské Revúce

49
Banská
Bystrica Banská Bystrica

55 Trenčín Ráztočno

57
Rimavská

Sobota Rožňava
57 Michalovce Snina

pridelené spoločnosti Towercom, a.s. rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky
č. 99 10 66 1 013, 99 10 66 1 014, 99 10 66 1 016, 99 10 66 1 018, 99 10 66 1 020, 99 10 66 1 021  zo
dňa 09.09.2009 v znení rozhodnutí o ich zmene zo dňa 19.07.2011.

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

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

Uznesenie č. 11-16/2.978.1:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods.
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.
z.“) rozhodla, že správne konanie č. 428-PLO/D-5046/2011 vedené voči spoločnosti MARKÍZA -
SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa ust. § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
(Správny poriadok) v znení neskorších predpisov v časti týkajúcej sa frekvencie kanálu 57 územia
frekvenčného vyhradenia Rimavská Sobota vysielača Nižná Slaná

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté
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Úloha č. 11-16/1106: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.
T: 25.10.2011         Z: PLO

K bodu 3/
SK č.: 429-PLO/D-5046/2011 zo dňa 13.09.2011
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods.
1 zákona č. 220/2007 Z.z.
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
ÚP: 10:15 hod.

Uznesenie č. 11-16/3.979: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) na
základe § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007
Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom
vysielaní) odníma spoločnosti MAC TV s.r.o. frekvenciu

Kanál
Územie

frekvenčného
vyhradenia

Vysielač

44 Námestovo Liptovský Mikuláš

pridelenú spoločnosti Towercom, a.s. rozhodnutím Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č.
99 10 66 1 018 zo dňa 09.09.2009 o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia v znení
rozhodnutia o jeho zmene zo dňa 19.07.2011.

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

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

Úloha č. 11-16/1107: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.
T: 12.10.2011         Z: PLO

K bodu 4/
SK č.: 430-PLO/D-5046/2011 zo dňa 13.09.2011
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods.
1 zákona č. 220/2007 Z.z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
ÚP: 10:30 hod.

Uznesenie č. 11-16/4.980: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) rozhodla, že správne konanie č. 430-PLO/D-5046/2011 vedené
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voči Rozhlasu a televízii Slovenska podľa ust. § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

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

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

Úloha č. 11-16/1108: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.
T: 12.10.2011         Z: PLO

K bodu 5/
SK č.: 431-PLO/D-5046/2011 zo dňa 13.09.2011
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods.
1 zákona č. 220/2007 Z.z.
ÚK: CREATV spol. s r.o. číslo licencie: T/152
ÚP: 10:45 hod.

Uznesenie č. 11-16/5.981: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) na
základe § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007
Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom
vysielaní) odníma spoločnosti CREATV spol. s r.o. frekvenciu

Kanál
Územie

frekvenčného
vyhradenia

Vysielač

50 Košice Košice

pridelenú spoločnosti Towercom, a.s. rozhodnutím Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č.
99 10 66 1 022 zo dňa 09.09.2009 o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia v znení
rozhodnutia o jeho zmene zo dňa 19.07.2011.

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

Úloha č. 11-16/1109: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.
T: 12.10.2011         Z: PLO

K bodu 6/
SK č.: 368-PLO/D-3618/2011 zo dňa 14.06.2011
vo veci žiadosti v zmysle § 17 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo registrácie: TKR/255

Uznesenie č. 11-16/6.981-1: Rada presúva rokovanie o tomto bode na 11.10.2011.

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

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

Úloha č. 11-16/1110: Kancelária Rady predloží bod na nasledujúce rokovanie Rady.
T: 11.10.2011         Z: PLO

K bodu 7/
Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 4137/310-2011, 4138/311-2011, 4139/312-2011, 4141/314-2011, 4159/317-2011
(na vysielanie programu Pritiahni si šťastie z dňa 2.7.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-16/7.982: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči
vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č.
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 02.07.2011 o cca 20:14 hod. odvysielal na programovej
službe  TV  MARKÍZA  program Pritiahni si šťastie, klasifikovaním ktorého ako nevhodného pre
vekovú skupinu maloletých do 15 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému
označovania.

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté
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Úloha č. 11-16/1111: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.
T: 10.10.2011          Z: PgO

Úloha č. 11-16/1112: 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: 11.10.2011                       Z: PLO

K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4183/320-2011
(na vysielanie programu Epicentrum z dňa 3.7.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-16/8.983: 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. 4183/320-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV
MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

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

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

Úloha č. 11-16/1113: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.10.2011                       Z: PgO

K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4482/339-2011
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 10.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-16/9.984: 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. 4482/339-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV
MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods.
10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

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

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

Úloha č. 11-16/1114: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.10.2011           Z: PgO

K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4608/345-2011
(na vysielanie programu Dumbo zo dňa 23.7.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 11-16/10.985: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie voči
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia

I. § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 23.07.2011 o cca 10:33
hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Dumbo, ktorý odvysielal bez
označenia grafickým symbolom Jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania,

II. § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 2 zákona č. 270/1995 Z.
z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o štátnom jazyku“) v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby JOJ odvysielal dňa
23.07.2011 o cca 10:33 program Dumbo s českým dabingom, čím mohlo dôjsť
k porušeniu povinnosti odvysielať program určený maloletým do 12 rokov s dabingom
v štátnom jazyku.

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

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

Úloha č. 11-16/1115: 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: 11.10.2011           Z: PLO

Úloha č. 11-16/1116: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 10.10.2011           Z: PgO

K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4743/357-2011
(na vysielanie programu komunikát v programe Maxximum muziky z dňa 29.7.2011)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s. číslo licencie: R/105
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Uznesenie č. 11-16/11.986: 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. 4743/357-2011, smerujúcu voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Europa 2
vysielateľa  EUROPA  2,  a.  s.,  Bratislava,  držiteľa  licencie  č.  R/105  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      proti
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

Úloha č. 11-16/1117: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.10.2011           Z: PgO

K bodu 12/
Prešetrenie sťažností
Sťažnosti č. 4677/352-2011 a 4394/331-2011
(na vysielanie upút. na program Farma – 10. a 14. 7. 11; programu Reflex zo dňa 13. 7. 11; programu
Farma zo dňa 24. 7. 11)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-16/12.987: 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. 4677/352-2011 a 4394/331-2011, 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.

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

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

Úloha č. 11-16/1118: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 10.10.2011            Z: PgO

K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4719/355-2011, 4688/353-2011, 4720/356-2011 a 4787/360-2011
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(na vysielanie programu Farma z dní 24.7.,25.7.,26.7.,27.7.,28.7.,29.7.,1.8., 2.8.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-16/13.988:
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. 4688/353-2011, smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA,
spol. s r.o. a uznala ju v časti týkajúcej sa možného porušenia § 20 ods. 3 a 5 zákona č. 308/2000
Z.z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

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

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

Úloha č. 11-16/1119: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností.
T: 10.10.2011          Z: PgO

Uznesenie č. 11-16/13.989:
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. 4720/356-2011, smerujúcu
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA,
spol. s r.o. a uznala ju v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) a d) a § 20 ods.
1 a 3 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

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

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

Úloha č. 11-16/1120: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností.
T: 10.10.2011          Z: PgO

Uznesenie č. 11-16/13.990:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
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s tým, že dňa 27.07.2011 o cca 20:17 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA program
Farma, klasifikovaním ktorého ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov mohlo
dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.

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

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

Úloha č. 11-16/1121: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.
T: 10.10.2011          Z: PgO

Úloha č. 11-16/1122: 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: 11.10.2011                     Z: PLO

Uznesenie č. 11-16/13.991:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia §  16  ods.  3  písm.  l) zákona č. 308/2000 Z.z.
v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania programu Farma na vyžiadanie
Rady, vysielaného dňa 1.8.2011 o cca 20:00 hod.

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

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

Úloha č. 11-16/1123: 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: 11.10.2011                     Z: PLO

K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4478/335-2011
(na vysielanie programu Majster balič z dňa 11.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
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Uznesenie č. 11-16/14.992: 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. 4478/335-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV
MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods.
10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

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

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

Úloha č. 11-16/1124: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.10.2011           Z: PgO

K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4638/351-2011
(na vysielanie programu Niekto to rád blond z dňa 18.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-16/15.993: 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. 4638/351-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV
MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:

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

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

Úloha č. 11-16/1125: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.10.2011                        Z: PgO

K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4634/347-2011
(na vysielanie programu Neprijatý? F poho! z dňa 18. 6. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
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Uznesenie č. 11-16/16.994: 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.
4634/347-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č.
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

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

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

Úloha č. 11-16/1126: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.10.2011                     Z: PgO

K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4936/363-2011
(na vysielanie programu Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag z dňa 08. 07. 2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-16/17.995: 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. 4936/363-2011 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.
Hlasovanie:

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

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

Úloha č. 11-16/1127: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.10.2011            Z: PgO

K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4289/327-2011
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 10. 7. 2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
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Uznesenie č. 11-16/18.996: 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. 4289/327-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ
vysielateľa MAC TV s.r.o., Bratislava, držiteľa licencie č. T/39 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 proti
Podracká      proti
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté

Úloha č. 11-16/1128: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.10.2011            Z: PgO

K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4213/324-2011
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 28.6.2011)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 11-16/19.997: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.  z.   o  vysielaní  a  retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
v súvislosti s tým, že dňa 28.06.2011 o cca 19:39 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej
služby JOJ v programe Noviny príspevok s názvom. Ostro v parlamente – Slota vynadal Dostálovi,
v ktorom mohlo dôjsť k neoddeleniu názorov a hodnotiacich komentárov od informácií
spravodajského charakteru, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.

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

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

Úloha č. 11-16/1129: 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: 11.10.2011           Z: PLO

Úloha č. 11-16/1131: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
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T: 10.10.2011            Z: PgO

K bodu 20/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č4483/340-2011
(na vysielanie programu 50 x a stále po prvý raz z dňa 15.6.2011)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-16/20.998: 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. 4483/340-2011 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 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      za
Škultéty za
Vendrinský neprítomný

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

Úloha č. 11-16/1132: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 10.10.2011            Z: PgO

K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4061/293-2011, č. 4062/294-2011, č. 4063/295-2011, č. 4064/296-2011, č. 4065/297-
2011, č. 4079/298-2011, č. 4080/299-2011, č. 4128/301-2011, č. 4129/302-2011, č. 4130/303-2011, č.
4131/304-2011, č. 4132/305-2011, č. 4133/306-2011, č. 4134/307-2011, č. 4135/308-2011, č.
4136/309-2011, č. 4140/314-2011, č. 4158/316-2011, č. 4162/319-2011, č. 4288/326-2011, č.
4460/334-2011
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18.6.2011)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-16/21.999: 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. 4061/293-2011, 4062/294-2011, 4063/295-2011, 4064/296-2011, 4065/297-2011,
4079/298-2011, 4080/299-2011, 4128/301-2011, 4129/302-2011, 4130/303-2011, 4131/304-2011,
4132/305-2011, 4133/306-2011, 4134/307-2011, 4135/308-2011, 4136/309-2011, 4140/314-2011,
4158/316-2011, 4162/319-2011, 4288/326-2011, 4460/334-2011, 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.

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

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

Úloha č. 11-16/1133: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 17.10.2011            Z: PgO

K bodu 22/
Kontrolný monitoring
Správa č. 51/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 9. a 10. 6. 2011)
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o. číslo licencie: T/126

Uznesenie č. 11-16/22.1000: 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.
51/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že
v monitorovanom vysielaní z dní 09.06.2011 a 10.06.2011 vysielateľa SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.,
Trenčín s licenciou č. T/126 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

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

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

Úloha č. 11-16/1134: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 10.10.2011     Z: PgO

K bodu 23/
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2011
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (Slovenská televízia)

         MAC TV s.r.o.
         MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Uznesenia a hlasovanie k bodu 23 sú súčasťou bodu č. 24

K bodu 24/
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2011
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona (Slovenská televízia)

         MAC TV s.r.o.
         MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

Uznesenie č. 11-16/24.1001: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a l) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní
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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 Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného
porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v štatistike za 1. a 2.
štvrťrok 2011 neuviedol podiel programov s multimodálnym prístupom formou hlasového
komentovania pre nevidiacich odvysielaných v rámci programovej služby Jednotka a vo veci možného
porušenia § 18 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby
Jednotka nedosiahol za uvedené obdobie zákonom stanovené podiely vysielania s multimodálnym
prístupom

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

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

Uznesenie č. 11-16/24.1002: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a l) 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 Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného
porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v štatistike za 1. a 2.
štvrťrok 2011 neuviedol podiel programov s multimodálnym prístupom formou hlasového
komentovania pre nevidiacich odvysielaných v rámci programovej služby Dvojka a vo veci možného
porušenia § 18 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby
Dvojka nedosiahol za uvedené obdobie zákonom stanovené podiely vysielania s multimodálnym
prístupom formou skrytých alebo otvorených titulkov a formou hlasového komentovania pre
nevidiacich.

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

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

Úloha č. 11-16/1135: Kancelária  Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000
Z.z. oznámi účastníkovi konania začatie správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady
pre rozhodnutie vo veci.
T: 11.10.2011           Z: PLO

Uznesenie č. 11-16/24.1003: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a l) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne
konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m)
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zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v štatistike za 1. štvrťrok 2011 neuviedol podiel
programov s multimodálnym prístupom odvysielaných v rámci programovej služby TV MARKÍZA a
v štatistike za mesiac apríl 2011 neuviedol podiel programov s multimodálnym prístupom formou
hlasového komentovania pre nevidiacich odvysielaných v rámci programovej služby TV MARKÍZA
a vo veci možného porušenia § 18a zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci
programovej služby TV MARKÍZA nedosiahol v mesiacoch január, február a marec 2011 zákonom
stanovené podiely vysielania s multimodálnym prístupom a v mesiaci apríl 2011 zákonom stanovený
podiel vysielania s multimodálnym prístupom formou hlasového komentovania pre nevidiacich.

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

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

Uznesenie č. 11-16/24.1004: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a l) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne
konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m)
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v štatistike za 1. štvrťrok 2011 neuviedol podiel
programov s multimodálnym prístupom odvysielaných v rámci programovej služby DOMA a
v štatistike za mesiac apríl 2011 neuviedol podiel programov s multimodálnym prístupom formou
hlasového komentovania pre nevidiacich odvysielaných v rámci programovej služby DOMA a vo veci
možného porušenia § 18a zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby
DOMA nedosiahol za obdobie 1. štvrťroku 2011 zákonom stanovené podiely vysielania
s multimodálnym prístupom a za mesiac apríl 2011 nedosiahol zákonom stanovený podiel vysielania
s multimodálnym prístupom formou hlasového komentovania pre nevidiacich.
Hlasovanie:

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

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

Úloha č. 11-16/1136: Kancelária  Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000
Z.z. oznámi účastníkovi konania začatie správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady
pre rozhodnutie vo veci.
T: 11.10.2011           Z: PLO

K bodu 25/
SK č.: 324-PLO/O-3037/2011 zo dňa 10.05.2011
Doplnenie: Správa č. 31/11/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Súvislý záznam vysielania: 23.2.2011, 25.2.2011 od 17:00 do 19:00 hod., 6.3.2011 od cca 22:00 hod.
program Kapor na torte
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ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 11-16/25.1009: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodla, že účastník správneho konania č. 324-PLO/O-3037/2011 spoločnosť MAC TV 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 vysielania televíznej programovej služby JOJ z dní
23.02 a 25.02. 2011 v čase od 17:00 hod. do 19:00 hod. a  programu Kapor na torte zo dňa 6. 3. 2011
odvysielaného o cca 22:00 hod,

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

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 2000,- € slovom dvetisíc eur.

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

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***10,KS6548.

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

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

Úloha č. 11-16/1137: 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: 27.10.2011         Z: PLO
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K bodu 26/
SK č. 367-PLO/O-3480/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa č. 29/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Magazín/Dom, byt a záhrada/04.04.2011
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o. číslo licencie: T/86

Uznesenie č. 11-16/26.1010: 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. 367-PLO/O-3480/2011 Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.,

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. tým,

že v programe Magazín (téma Dom, byt a záhrada) dňa 04.04.2011 o cca 18:30 hod. odvysielal
príspevok obsahujúci informácie o stavebnom sporení v Prvej stavebnej sporiteľni, a. s., cit.:
M. Olách, regionálny riaditeľ Prvej stavebne sporiteľne, a.s. – „Stavebné sporenie je systém, ktorý
spája v sebe 2 základné výhody. Jednak je to výhodné zhodnocovanie finančných prostriedkov (v
zábere propagačný materiál Vaša banka na financovanie bývania, www.pss.sk) a samozrejme, je to
možnosť v budúcnosti získať výhodný úver (v zábere propagačný materiál Stavebný úver
s garantovaným úrokom 2,9% počas celej doby splácania; Sporte už teraz a nič vás neprekvapí –
úrokový bonus až 20%. Len do 31. marca.) s nemennou a garantovanou úrokovou sadzbou počas celej
doby splácania (v zábere propagačný materiál To sa naozaj oplatí! Úver pre váš bytový dom len za
3,69%!, Zase nejde výťah! Kedy budeme zatepľovať? Prečo máme staré okná?). ... Aj z mojich
praktických skúseností viem, že klienti, ktorí mali uzatvorené zmluvy o stavebnom sporení, tak im
pomohol tento (v zábere propagačný materiál To sa naozaj oplatí! Úver pre váš bytový dom len za
3,69%!, Zase nejde výťah! Kedy budeme zatepľovať? Prečo máme staré okná? Od 1. februára do 31.
júla 2011) produkt práve vtedy, keď to najviac potrebovali.“
Redaktor – „Často ste spomínali slovo výhodný, poďme sa trošku bližšie naň pozrieť.“
M. Olách, regionálny riaditeľ Prvej stavebne sporiteľne, a.s. – „Výhodný v zmysle sporenia
a atraktívneho zhodnocovania vkladov, tým sa myslí to, že okrem garantovanej štandardnej (v zábere
propagačný materiál Sporte už teraz a nič vás neprekvapí – úrokový bonus až 20%, len do 31. marca.
www.pss.sk) úrokovej sadzby, ktorú ponúkame – a to je 2% ku vkladom, je samozrejme možné získať
aj (v zábere propagačný materiál Sporte už teraz a nič vás neprekvapí – úrokový bonus až 20%, len do
31. marca. www.pss.sk) štátnu prémiu. ... (v zábere propagačný materiál Sporte už teraz a nič vás
neprekvapí – úrokový bonus až 20%, len do 31. marca. www.pss.sk) samozrejme musím zdôrazniť
ďalšiu skutočnosť, vklady v stavebných sporiteľniach sú zákonom chránené až do výšky 100 000 Eur
ročne. Ak k tomu prirátame našu aktuálnu novinku – a to je až 22% zhodnotenie vkladov v tomto roku,
tak skutočne, práve táto zložka sporenia je naozaj výhodná. Tieto výhody ponúkame (v zábere stánok
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Vaša banka na financovanie bývania) všetkým. To znamená fyzickým
osobám a tak isto aj právnickým osobám. To môžu byť spoločenstvá vlastníkov bytov, alebo veľké
správcovské spoločnosti.“
Redaktor – „22% určite nie je málo. Ako sa dá dopracovať k tomuto číslu?“
M. Olách, regionálny riaditeľ Prvej stavebne sporiteľne, a.s. – „Skúsim to rozmeniť na drobné.
Ako som už spomínal, máme klasickú štandardnú úrokovú sadzbu na vklady a tá sa pohybuje vo výške
2%. Klient pri uzatvorení zmluvy si volí dĺžku sporenia a variant sporenia. Pokiaľ hovoríme
o úrokovom bonuse, ktorý platí mimochodom do konca marca (v zábere propagačný materiál Sporte už
teraz a nič vás neprekvapí – úrokový bonus až 20%, len do 31. marca), takže možnosť využiť takéto
sporenie, tak výška úrokového bonusu (v zábere tabuľka Úrokový bonus v roku 2011 až 20%) závisí od
doby sporenia. To znamená, ak máme štandardnú úrokovú sadzbu 2%, klient, ktorý si napríklad zvolí
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sporenie 6 rokov, výška úrokového bonusu bude v tomto prípade 12 rokov. Ak napríklad máme klienta,
ktorý si zvolí dlhšie sporenie (v zábere logo Prvá stavebná sporiteľňa) 10 rokov, výška úrokového
bonusu v tomto prípade bude (v zábere Úrokový bonus až 20% - len do 31. marca) 20%. Ak by som
mal byť teda ešte konkrétnejší, pri variante sporenia na 6 rokov je zhodnotenie vkladov vo výške 14%,
ak prirátame štandardnú úrokovú sadzbu a pri tom dlhodobejšom sporení, čo je napríklad 10 rokov,
tak sa môže tá úroková sadzba, to zhodnotenie vkladov, vyšplhať až do tej spomínanej výšky 22%.“,
ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č.
308/2000 Z. z.

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

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

za čo mu ukladá

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

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

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

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

Úloha č. 11-16/1138: 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: 27.10.2011         Z: PLO

K bodu 27/
SK č.: 413-PLO/D-4904/2011 zo dňa 12.08.2011
vo veci žiadosti o zmenu 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 28/
SK č.: 408-PLO/D-4569/2011 zo dňa 22.07.2011
vo veci žiadosti  o zmenu licencie č. T/73
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o. číslo licencie: T/73
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.

29/Rôzne

1/ Žiadosť o vyjadrenie 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
Žiadateľ: DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vysielateľ programovej služby DIGI SPORT

Úloha č. 11-16/1141:Kancelária Rady zašle spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. odpoveď na ich
žiadosť.
T: 07.10.2011           Z: PLO

2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.augustu 2011.

Uznesenie č. 11-16/29.1013: Rada pre vysielanie a  retransmisiu berie  na vedomie čerpanie rozpočtu
k 31.08. 2011.

V Bratislave dňa 04.10.2011

           prof. Miloš Mistrík
       predseda

Rady pre vysielanie a retransmisiu

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