
Zápisnica č. 17/2011
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch 11.10.2011 o 09:30 
hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: Dana Podracká

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

Hlasovanie o návrhu programu:
Mistrík za
Alakša za
Dinka neprítomný
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 7-0-0, program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 5295/395-2011 zo dňa 12.09.2011
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným číslo licencie: T/177

3/ SK č. : 368-PLO/D-3618/2011 zo dňa 14.06.2011
Žiadosť v zmysle § 17 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK : Slovak Telekom, a.s. číslo registrácie: TKR/255
ÚP : 10.00 hod. 

4/ SK č.: 414-PLO/D-4885/2011 zo dňa 11.08.2011
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: JASLAM, s.r.o. 

5/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 
vysielanie jeseň 2011

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4940/367-2011
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 11.7.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5031/371-2011
(na vysielanie reklamného šotu OZ Mladá demokratická ľavica z dňa 5.8.2011) 
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o. číslo licencie: T/125

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4635/348-2011



(na vysielanie programu  Marci X z dňa 19. 6. 2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

9/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 4744/358-2011, 4745/369-2011 a 4746/361-2011)
(na vysielanie programu C.S.I. Kriminálka Miami/Premyslené vraždenie z dňa  1.8.2011) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4829/362-2011
(na vysielanie programu Vulkán: Svet v ohrození z dňa 7. 8. 2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4481/338-2011
(na vysielanie programu Nebezpečná zásielka z dňa 12.6.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4479/336-2011
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 11.6.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4480/337-2011
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 12.6.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4636/349-2011
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 19.6.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5033/372-2011
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 18.7.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5032/375-2011
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 20.7.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5065/378-2011
(na vysielanie programu  Správy STV zo dňa 11.8.2011) 
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4939/366-2011
(na vysielanie programu  Bodyguard proti svojej vôli z dňa 1.7.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41



19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5126/380-2011
(na vysielanie programu Krimi noviny z dňa 30. 8. 2011) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4603/344-2011
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 6.7.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4484/341-2011
(na vysielanie programu Gejša z dňa 12.6.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: TD/7

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4957/376-2011
(na vysielanie programu Čítanie zo zahraničnej tlače zo dňa 10.8.2011) 
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4979/369-2011
(na vysielanie programu Farma zo dňa 18. 8. 2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 50/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(monitorované dni: 6.6., 8.6. a 13.6.2011 )
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.       číslo licencie: T/112 

25/ SK č.: 365-PLO/O-3478/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
2564/224-2011, 2605/225-2011, 2606/226-2011, 2611/227-2011 a 2667/230-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Záchranku má na stole 
prokurátor/24.03.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

26/ SK č.: 366-PLO/O-3479/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
2564/224-2011, 2605/225-2011, 2606/226-2011, 2611/227-2011 a 2667/230-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Odlievanie peňazí zo 
záchranky/27.03.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

27/ SK č.: 393-PLO/O-4282/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (2842/235-
2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Profil Jána Pavla II./01.05.2011



ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

28/ SK č.:  395-PLO/O-4284/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2678/229-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 31a ods. 4 a § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 
písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorované programy/deň: Nočný žurnál, Šport+/10.05.2011 
ÚK: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

29/ SK č.: 387-PLO/O-4276/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2394/207-2011))
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/13.04.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

30/ SK č.: 389-PLO/O-4278/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2393/206-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/12.04.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

31/ SK č.: 390-PLO/O-4279/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
3098/248-2011 a 3147/255-2011)  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/03.05.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

32/ SK č.: 424-PLO/O-5124/2011 zo dňa 30.08.2011
Doplnenie: Správa č. 40/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. 
z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Súvislý záznam vysielania: 28.03.2011
ÚK: BodvaTel  s.r.o.                      číslo licencie: T/131

NEVEREJNÉ

33/ SK č.: 74-PLO/D-495/2011 zo dňa 31.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s. číslo registrácie: TKR/257

34/ SK č.: 77-PLO/D-521/2011 zo dňa 01.02.2011
vo veci oznámenia o zmene  registrácie  retransmisie č. TKR/203
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o. číslo registrácie: TKR/203

35/ SK č.: 340-PLO/D-3184/2011 zo dňa 25.05.2011
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/255 
ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo registrácie: TKR/255



36/ SK č.: 321-PLO/D-2623/2011 zo dňa 27.04.2011
vo veci oznámenia o zmene  licencie č. T/182
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. číslo licencie : T/182

37/ SK č.: 444-PLO/D-5428/2011 zo dňa 20.09.2011
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/39 a TD/15
ÚK: MAC TV s.r.o. čísla licencií: T/39, TD/15

38/ SK č.: 427-PLO/D-5102/2011 zo dňa 05.09.2011
vo veci žiadosti o zmenu licencií č. R/97 a RD/15
ÚK: ČH HORNETS s.r.o. čísla licencií: R/97, RD/15

39/ SK č.: 359-PLO/D-3425/2011 zo dňa 08.06.2011
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a o zmenu licencie č. T/152
ÚK: CREATV spol. s r.o. číslo licencie : T/152
40/ SK č.: 432-PLO/D-5305/2011 zo dňa 12.09.2011
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/264
ÚK: TELESERVIS s.r.o. číslo registrácie: TKR/264

41/ SK č.: 442-PLO/D-5422/2011 zo dňa 20.09.2011
vo veci žiadosti  o registráciu retransmisie
ÚK: RegioTV s.r.o.

42/ Rôzne:

Ústne pojednávania: 
10:00 hod. – Slovak Telekom, a.s. 

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

K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu:
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1141 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené.

Hlasovanie o návrhu programu:
Mistrík za
Alakša za
Dinka neprítomný na hlasovaní
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 7-0-0, program bol schválený.

Uznesenie č. 11-17/1. 1014: Rada schvaľuje návrh programu.

K bodu 2/
Sťažnosť č. 5295/395-2011 zo dňa 12.09.2011



Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným číslo licencie: T/177

Uznesenie č. 11-17/2.1015: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len 308/2000 Z. z.) postupom podľa ustanovenia §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 5295/395-2011, vedenú voči vysielateľovi s licenciou č. T/177, 
spoločnosti TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným, Levoča a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

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

Úloha č. 11-17/1142: Kancelária Rady písomne upovedomí sťažovateľa o výsledku sťažnosti. 
T: 21.10.2011             Z: PLO

K bodu 3/
SK č. : 368-PLO/D-3618/2011 zo dňa 14.06.2011
Žiadosť v zmysle § 17 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK : Slovak Telekom, a.s. číslo registrácie: TKR/255
ÚP : 10.00 hod. 

Uznesenie č. 11-17/3.1015.1: Rada presúva rokovanie o tomto bode na 25.10.2011.

Úloha č. 11-17/1143:  Kancelária Rady predloží materiál na nasledujúce rokovanie Rady.
T: 25.10.2011                                                                                                       Z: PLO

K bodu 4/
SK č.: 414-PLO/D-4885/2011 zo dňa 11.08.2011
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: JASLAM, s.r.o. 

Uznesenie č. 11-17/4.1016:
Rada pre vysielanie a 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.  414-PLO/D-4885/2011 
začatom dňa 11.08.2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
posúdila žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, 
doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“):

JASLAM, s.r.o.
Sitnianska 11



974 11 Banská Bystrica

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie:

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

udeľuje

JASLAM, s.r.o.

licenciu č. TD/55

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok:

„I.

1. Druh licencie: lokálne  digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T
      2.   Názov programovej služby: TV ESO
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 
Radou (podľa  podania účastníka konania č. 4885/2011 zo dňa 11.08.2011) 

a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 82%
Programy –min. 18 % 
Programy (100%): 
Spravodajstvo – 28 %
Publicistika: 
1. politická publicistika – 0 %
2. ostatná publicistika – 67 %
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 5 %
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

8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
európskym dielam: 0 %



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: 0 %

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. 
z.)

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

II.

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 
12387/S, oddiel: Sro, zo dňa 21.09.2011
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 12387/S, oddiel: Sro, zo dňa 
21.09.2011

III.

Doložky doplnkových obsahových služieb: -

Zahraničná doložka: -

Doložka iného verejného prenosu: -“ 

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

Úloha č. 11-17/1144:
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 414-PLO/D-4885/2011 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti  JASLAM, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 11.11.2011           Z: PLO

K bodu 5/
Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 
vysielanie jeseň 2011

Uznesenie č. 11-17/5.1017:
Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové 
terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z. Konania sa budú 



viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu. 
Základné podmienky konaní:

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie / zmenu licencie: do 04.11.2011
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 
Bratislava
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 21.11.2011

Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania
LOKALITA FREKVENCIA
[MHz] VÝKON
[W] Poznámky
Košice 93,8 2000 musí byť pridelená spoločne s Prešovom 94,0 MHz
Prešov 94,0 500 musí byť pridelená spoločne s Košicami 93,8 MHz
Čadca 87,9 1000
Bánovce nad Bebravou 96,9 500
Považská Bystrica 104,4 300
Partizánske 93,6 1000
Prievidza 90,5 1000 vhodná len pre vysielateľa M Technologies spol. s r.o.
Košice 94,8 1000
    
Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1145:
Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených výberových konaní v dvoch celoštátnych 
denníkoch, na webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady.
T: ihneď      Z: PLO, OE, OKV

K bodu 6/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4940/367-2011
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 11.7.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/6.1018:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 4940/367-2011 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. 
za neopodstatnenú.



Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1146:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011            Z: PgO

K bodu 7/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5031/371-2011
(na vysielanie reklamného šotu OZ Mladá demokratická ľavica z dňa 5.8.2011) 
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie č. 11-17/7.1019:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) 
postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 5031/371-2011, 
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     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1147:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011                    Z: PgO

K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4635/348-2011
(na vysielanie programu  Marci X z dňa 19. 6. 2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/8.1020:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 



5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 4635/348-
2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1148:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011            Z: PgO

K bodu 9/
Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 4744/358-2011, 4745/369-2011 a 4746/361-2011)
(na vysielanie programu C.S.I. Kriminálka Miami/Premyslené vraždenie z dňa  1.8.2011) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 11-17/9.1021:
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 evidovanú pod č. 4744/358-
2011, 4745/359-2011, 4746/361-2011 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
vysielateľa MAC TV s. r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z.z. za neopodstatnené.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1149:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 21.10.2011                       Z: PgO



K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4829/362-2011
(na vysielanie programu Vulkán: Svet v ohrození z dňa 7. 8. 2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/10.1022:
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. 4829/362-2011, 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. 
za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1150:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011                        Z: PgO

K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4481/338-2011
(na vysielanie programu Nebezpečná zásielka z dňa 12.6.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/11.1023:
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. 4481/338-2011 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. 
za neopodstatnenú.

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



Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1151:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011                    Z: PgO

K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4479/336-2011
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 11.6.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/12.1024:
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. 4479/336-2011 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Dva a pol chlapa 22. časť 
zo dňa 11.6.2001 o cca 09:30 hod. 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 za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1152:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 21.10.2011            Z: PgO

Uznesenie č. 11-17/12.1025:
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. 4479/336-2011 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Dva a pol chlapa 23. časť 
zo dňa 11.6.2001 o cca 09:53 hod. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za



Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1153:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011            Z: PgO

Uznesenie č. 11-17/12.1026:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania 
programu Dva a pol chlapa 22. časť zo dňa 11.6.2001 o cca 09:30 hod. odvysielaného na 
programovej službe TV Markíza.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1154:
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: 25.10.2011                        Z: PLO

K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4480/337-2011
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 12.6.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/13.1027:
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. 4480/337-2011 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. 



za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1155:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011                         Z: PgO

K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4636/349-2011
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 19.6.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/14.1028:
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. 4636/349-2011 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. 
za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1156:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011                        Z: PgO

K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5033/372-2011
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 18.7.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41



Uznesenie č. 11-17/15.1029:
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. 5033/372-2011 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. 
za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1157:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011                     Z: PgO

K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5032/375-2011
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 20.7.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/16.1030:
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. 5032/375-2011 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. 
za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1158:



Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011                       Z: PgO

K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5065/378-2011
(na vysielanie programu  Správy STV zo dňa 11.8.2011) 
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 11-17/17.1031: 
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. 5065/378-2011, 
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
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1159:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011                         Z: PgO

K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4939/366-2011
(na vysielanie programu Bodyguard proti svojej vôli z dňa 1.7.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/18.1032:
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. 4939/366-2011 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. 
za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za



Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1160:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011                        Z: PgO

K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5126/380-2011
(na vysielanie programu Krimi noviny z dňa 30. 8. 2011) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 11-17/19.1033: 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 30.08.2011 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci 
televíznej programovej služby JOJ v programe Krimi noviny príspevok s názvom ROK PO 
MASAKRE V DEVÍNSKEJ NOVEJ VSI – 8 mŕtvych, 15 zranených..., v ktorom mohlo dôjsť k 
nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.

Hlasovanie:
Mistrík proti
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský zdržal sa
Výsledok hlasovania: 6-1-1, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1161:
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: 25.10.2011           Z: PLO

Úloha č.11-17/1162:Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 21.10.2011            Z: PgO

K bodu 20/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4603/344-2011
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 6.7.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41



Uznesenie č. 11-17/20.1034:
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. 4603/344-2011, 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. 
za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1163:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011                  Z: PgO

K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4484/341-2011
(na vysielanie programu Gejša z dňa 12.6.2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: TD/7

Uznesenie č. 11-17/21.1035:
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. 4484/341-
2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby DOMA, vysielateľa MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan zdržal sa
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1164:



Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011                                 Z: PgO

K bodu 22/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4957/376-2011
(na vysielanie programu Čítanie zo zahraničnej tlače zo dňa 10.8.2011) 
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 11-17/22.1036:
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. 4957/376-2011, 
smerujúcu voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko, 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     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1165:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011                     Z: PgO

K bodu 23/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4979/369-2011
(na vysielanie programu Farma zo dňa 18. 8. 2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/23.1037:
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. 4979/369-
2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za



Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1166:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011            Z: PgO

K bodu 24/
Kontrolný monitoring
Správa č. 50/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
(monitorované dni: 6.6., 8.6. a 13.6.2011 )
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.       číslo licencie: T/112 

Uznesenie č. 11-17/24.1038:
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. 50/2011/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dní 06., 08. a 13.06.2011 vysielateľa Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o. s 
licenciou č. T/112 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1167:
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 21.10.2011                        Z: PgO

K bodu 25/
SK č.: 365-PLO/O-3478/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
2564/224-2011, 2605/225-2011, 2606/226-2011, 2611/227-2011 a 2667/230-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Záchranku má na stole 
prokurátor/24.03.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/25.1039:
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. 365-
PLO/O-3478/2011 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

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

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1168:
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: 25.10.2011         Z: PLO

Úloha č. 11-17/1169:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 21.10.2011                             Z: PgO

K bodu 26/
SK č.: 366-PLO/O-3479/2011 zo dňa 07.06.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
2564/224-2011, 2605/225-2011, 2606/226-2011, 2611/227-2011 a 2667/230-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Odlievanie peňazí zo 
záchranky/27.03.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/26.1040:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že správne konanie č. 366-
PLO/O-3479/2011 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

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

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša proti
Dinka proti



Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský zdržal sa
Výsledok hlasovania: 5-2-1, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1170:
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: 25.10.2011         Z: PLO

Úloha č. 11-17/1171:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 21.10.2011                             Z: PgO

K bodu 27/
SK č.: 393-PLO/O-4282/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (2842/235-
2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Profil Jána Pavla II./01.05.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/27.1041:
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. 393-
PLO/O-4282/2011 spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o,
 p o r u š i l
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,

že dňa 01.05.2011 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV Markíza v 
programe Televízne noviny príspevok s názvom. Profil Jána Pavla II., v ktorom došlo k 
nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti,

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá

podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – odvysielať oznam o porušení zákona.



Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z.z. a to pred tromi po sebe nasledujúcimi odvysielaniami programu Televízne noviny  v čase o 
19:00 hod., pričom prvýkrát v tretí deň odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v čítanej podobe bez 
sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára. Účastník konania bezodkladne oznámi termín 
odvysielania oznamu Rade. 

Text oznamu:
„Televízia Markíza odvysielala dňa 01.05.2011 v rámci programu Televízne noviny príspevok s 
názvom Profil Jána Pavla II., v ktorom nezabezpečila objektívnosť a nestrannosť, a to tým, že v 
príspevku odzneli fakticky nepravdivé informácie o pápežovi Jánovi Pavlovi II. Z tohto dôvodu 
Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila Televízii Markíza sankciu odvysielať tento oznam o 
porušení 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 zdržal sa
Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1172:
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 27.10.2011                             Z: PLO

Úloha č. 11-17/1173:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 07.10.2011          Z: PgO

K bodu 28/
SK č.:  395-PLO/O-4284/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2678/229-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 31a ods. 4 a § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 
písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorované programy/deň: Nočný žurnál, Šport+/10.05.2011 
ÚK: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie č. 11-17/28.1042:
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. 395-PgO/O-



4284/2008 vedené voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. zákona podľa § 30 ods. 1 písm. h/ zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
z a s t a v u j e,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1174:
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: 21.10.2011         Z: PLO

K bodu 29/
SK č.: 387-PLO/O-4276/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2394/207-2011))
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/13.04.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/29.1043: 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. 387-PLO/O-4276/2011 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o.

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

tým,

že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 13.04.2011 o cca 06:00 hod. odvysielal 
sponzorovaný program Teleráno, v ktorom došlo k priamej podpore predaja alebo nákupu služieb 
„kurz prežitia“ a „Binka“ spoločnosti ARMY TRAINING osobitnými propagačnými zmienkami o 
týchto službách,  

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za



Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1000,-€, slovom tisíc eur.

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

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **11, KS 6548.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1175:
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: 11.11.2011        Z: PLO

Úloha č. 11-17/1176:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011         Z: PgO

Uznesenie č. 11-17/29.1044: 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. 387-PLO/O-4276/2011 v časti týkajúcej sa možnej priamej podpory  predaja 
alebo nákupu služby „hodinový manžel“ spoločnosti House and Garden services vedené voči 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov

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

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za



Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1177:
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: 25.10.2011         Z: PLO

Úloha č. 11-17/1178:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011         Z: PgO

K bodu 30/
SK č.: 389-PLO/O-4278/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2393/206-2011)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/12.04.2011
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/30.1045: 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. 389-PLO/O-4278/2011 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o.

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

tým,
že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 12.04.2011 o cca 06:00 hod. odvysielal 
sponzorovaný program Teleráno, v ktorom došlo k priamej podpore predaja alebo nákupu tovaru 
„KIA Pikanto“ spoločnosti Kia Motors Sales Slovensko s.r.o a služby „cs link“ spoločnosti Media 
Vision s.r.o. osobitnými propagačnými zmienkami o tomto tovare a o tejto službe,    

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá



podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1000,- € , slovom tisíc eur.

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

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **11, KS 6548.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1179:
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: 11.11.2011        Z: PLO

Úloha č. 11-17/1180:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011         Z: PgO

Uznesenie č. 11-17/30.1046: 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. 389-PLO/O-4278/2011 v časti týkajúcej sa možnej priamej podpory  predaja 
alebo nákupu tovarov spoločnosti Mercedes-Benz Slovakia s.r.o. a CITROËN SLOVAKIA, vedené 
voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov

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

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.



Úloha č. 11-17/1181:
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: 25.10.2011         Z: PLO

Úloha č. 11-17/1182:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011         Z: PgO

K bodu 31/
SK č.: 390-PLO/O-4279/2011 zo dňa 04.07.2011
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
3098/248-2011 a 3147/255-2011)  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/deň: Teleráno/03.05.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 11-17/31.1047: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 390-PLO/O-4279/2011 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o.

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

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

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1000,- € , slovom tisíc eur.

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



V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **11, KS 6548.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1183:
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: 11.11.2011        Z: PLO

Úloha č. 11-17/1184:
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.10.2011         Z: PgO

K bodu 32/
SK č.: 424-PLO/O-5124/2011 zo dňa 30.08.2011
Doplnenie: Správa č. 40/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. 
z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Súvislý záznam vysielania: 28.03.2011
ÚK: BodvaTel  s.r.o.                      číslo licencie: T/131

Uznesenie č. 11-17/32.1048:
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. 424-
PLO/O-5124/2011 BodvaTel s.r.o.,

p o r u š i l
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,

že neposkytol Rade súvislý záznam vysielania zo dňa 28.03.2011 na jej vyžiadanie

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



Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá 

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

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

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***11,KS6548.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za
Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1185:
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: 11.11.2011                                                                                                                           Z:    PLO

NEVEREJNÉ

K bodu 33/
SK č.: 74-PLO/D-495/2011 zo dňa 31.01.2011
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s. číslo registrácie: TKR/257

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

K bodu 34
SK č.: 77-PLO/D-521/2011 zo dňa 01.02.2011
vo veci oznámenia o zmene  registrácie  retransmisie č. TKR/203
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o. číslo registrácie: TKR/203

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

K bodu 35/
SK č.: 340-PLO/D-3184/2011 zo dňa 25.05.2011
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/255 
ÚK: Slovak Telekom, a.s. číslo registrácie: TKR/255

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 



K bodu 36/
SK č.: 321-PLO/D-2623/2011 zo dňa 27.04.2011
vo veci oznámenia o zmene  licencie č. T/182
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. číslo licencie : T/182

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

K bodu 37/
SK č.: 444-PLO/D-5428/2011 zo dňa 20.09.2011
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/39 a TD/15
ÚK: MAC TV s.r.o. čísla licencií: T/39, TD/15

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

K bodu 38/
SK č.: 427-PLO/D-5102/2011 zo dňa 05.09.2011
vo veci žiadosti o zmenu licencií č. R/97 a RD/15
ÚK: ČH HORNETS s.r.o. čísla licencií: R/97, RD/15

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

K bodu 39/
SK č.: 359-PLO/D-3425/2011 zo dňa 08.06.2011
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a o zmenu licencie č. T/152
ÚK: CREATV spol. s r.o. číslo licencie : T/152

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

K bodu 40/
SK č.: 432-PLO/D-5305/2011 zo dňa 12.09.2011
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/264
ÚK: TELESERVIS s.r.o. číslo registrácie: TKR/264

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

K bodu 41/
SK č.: 442-PLO/D-5422/2011 zo dňa 20.09.2011
vo veci žiadosti  o registráciu retransmisie
ÚK: RegioTV s.r.o.

V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 

42/Rôzne

1/Návrh rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2012.

Uznesenie č. 11-17/42.1058:
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2012.

Hlasovanie:
Mistrík za
Alakša za



Dinka za
Haťapka za
Holan za
Podracká     za
Škultéty za
Vendrinský za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 11-17/1195:
Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu predloží tento návrh výboru Národnej rady 
Slovenskej republiky pre kultúru a média .
T: 15.10.2011                  Z: RK, OE

2/ Zahraničná pracovná cesta, Praha, Česká republika 
 
Uznesenie č. 11-17/42.1059:
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu zamestnancom  Kancelárie Rady Jurajovi Polákovi, 
Martinovi Dorociakovi a Milanovi Kubincovi na seminár "Product placement a jeho napatřičné 
zdurazňovaní“ dňa  12.10.2011 v Prahe, Česká republika.
 

V Bratislave dňa 11.10.2011

            prof. Miloš Mistrík
       predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu
                                                               
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Barbora Paulínyová
Overil: Dana Podracká


