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Zápisnica č. 19/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch 8. 11. 2011 

o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka 
 
Rokovanie Rady otvoril 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.: 376-PLO/O-4018/2011 zo dňa 21. 6. 2011 
Sťažnosť č. 2917/243-2011  
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: ISPER, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/291 
 
3/ SK č.: 417-PLO/O-5117/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Sťažnosť č. 4152/325-2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Jaroslav Špirka, Raslavice, IČO : 44921985       
 
4/ SK č.: 410-PLO/D-4894/2011 zo dňa 11. 8. 2011 
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: COM-MÉDIA, spol. s r.o. 
 
5/ SK č.: 445-PLO/D-5543/2011 zo dňa 27. 9. 2011 
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: GAYA  s.r.o.  
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5365/393-2011      
(na vysielanie programu - popoludňajšie vysielanie TA3 z dňa 13. 9. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: T/125 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5207/384-2011      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa V. z dňa 8. 8. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
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8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5608/411-2011      
(na vysielanie reklamy v programe 4 svadby z dňa 21. 9. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5635/413-2011      
(hlasitosť reklamy v programe Po čom ženy túžia z dňa 2. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5276/392-2011    
(na vysielanie filmu Trhni si! zo dňa 5. 9. 2011  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: T/39 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5628/414-2011    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 21. 5. 2011  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: T/39 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5017/377-2011      
(na vysielanie ŠTV Štúrovskej televízie z dní 4. 7. 2011, 9. 7. 2011, 19. 7. 2011)  
Vysielateľ:  Július Pereszlényi-Servis TV-Video   číslo licencie: TD/18 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5535/405-2011      
(na vysielanie programu Občan za dverami z dňa 17. 9. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5591/410-2011      
(na vysielanie programu Adela show z dňa 8. 9. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5034/373-2011      
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 19. 7. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
16/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5212/381-2011, č. 5508/406-2011, č. 5508/407-2011, č. 5508/408-2011  
a č. 5508/409-2011 
(na vysielanie rádia Viva z dní 6.9.2011 a 16.9.2011, rádia Expres z dní 16. 9. 2011 a  
19. 9. 2011, Fun rádia z dňa 22. 9. 2011 a programu televízie Markíza Teleráno)  
Vysielateľ: Rádio VIVA, a. s.       číslo licencie: R/70 
                   D.EXPRES, a.s.                                                               číslo licencie: R/66 
                   RADIO, a.s.                                                                    číslo licencie: R/71    
                   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 58/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 22. a 23. 9. 2011) 
Vysielateľ: Decora, s.r.o., Čadca     číslo licencie:  T/229 
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18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 55/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:16. 9. 2011) 
Vysielateľ: Šuňava OTV s.r.o.                 číslo licencie: T/135 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 62/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 16. 9. 2011) 
Vysielateľ: MARTICO, s.r.o., Martin    číslo licencie: T/225 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 61/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 23. 9. 2011) 
Vysielateľ: e-Net, s.r.o., Senec                     číslo licencie: T/187 
 
21/ SK č.: 364-PLO/O-3477/2011 zo dňa 7. 6. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2457/216-2011) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)       
Monitorovaný program/deň: Bez servítky /13.04.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
22/ SK č.: 419-PLO/O-5119/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4024/290-2011) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň:  Nočný žurnál + /27.06.2011 
ÚK:  C.E.N. s.r.o.                          číslo licencie: T/125 
 
23/ SK č.: 421-PLO/O-5121/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4485/342-2011) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)     
Monitorovaný program/deň: Zóna smrti: Sopka v New Yorku/15. 6.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
24/ SK č.: 422-PLO/O-5122/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 3870/277-2011, 3874/279-2001) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Večer pod lampou/16. 6. 2011 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona  
 
25/ SK č.: 437-PLO/O-5412/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4169/322-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g) a l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/dni: Levočský televízny magazín/ 20., 21. a 24. 6. 2011 
ÚK: L & L média,  s.r.o.                            číslo licencie: TD/25 
 
26/ SK č.: 397-PLO/O-4286/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Doplnenie: Správa č. 5/2011/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.) 
Monitorované dni: 6. 1.,  7. 1., 31. 3. a 1. 4. 2011 
ÚK: AZTV spol. s r.o.                           číslo licencie: T/153 
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NEVEREJNÉ 
 
27/ SK č.: 330-PLO/D-2479/2011 zo dňa 19. 4. 2011 
vo veci oznámenia zmeny registrácie retransmisie č. TKR/198  
ÚK: Robert Huszti, Hajnáčka      číslo registrácie: TKR/198 
 
28/ SK č.: 318-PLO/D-2689/2011 zo dňa 29. 4. 2011 
vo veci oznámenia zmeny registrácie retransmisie č. TKR/291  
ÚK: ISPER, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/291 
 
29/ SK č.: 474-PLO/D-6013/2011 zo dňa 19. 10. 2011 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti  licencie č. R/90 
ÚK: T.W.Rádio, s.r.o.         číslo licencie: R/90 
 
30/ SK č.: 448-PLO/D-5574/2011 zo dňa 28. 9. 2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.  
 
31/ SK č.: 447-PLO/D-5573/2011 zo dňa 28. 9. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na  televízne vysielanie v KDS 
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.  
 
32/ SK č.: 477-PLO/D-6162/2011 zo dňa 27. 10. 2011 
vo veci žiadosti  o odňatie  licencie na  televízne vysielanie č. T/204 
ÚK: Izidor Heizer – Mini servis, Horné Mýto    číslo licencie: T/204 
 
33/ SK č.: 478-PLO/D-6162/2011 zo dňa 27. 10. 2011 
vo veci žiadosti  o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/281 
ÚK: Izidor Heizer – Mini servis, Horné Mýto     číslo registrácie: TKR/281 
 
34/ Rôzne  
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1241 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
sú splnené. 
 
Uznesenie č. 11-19/1.1097: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
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. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 376-PLO/O-4018/2011 zo dňa 21. 6. 2011 
Sťažnosť č. 2917/243-2011  
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Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: ISPER, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/291 
 
Uznesenie č. 11-19/2.1098: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 376-PLO/O-
4018/2011 prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/291 spoločnosť ISPER, s.r.o., Bratislava 
  

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že poskytoval retransmisiu programových služieb DOMA, ČT1, ČT2, TV NOE, JOJ PLUS, MTV 
CZ, Fishing & Hunting, Doku CS, Kino CS, Muzika CS, Discovery Channel, Animal Planet, 
SAT1, PRO7, N24, RTL, Super RTL, BBC World, CNBC, Musiq 1, RTL II bez súhlasu 
pôvodných vysielateľov, 
 
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 § 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. 11-19/1242: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti 
ISPER, s.r.o., Bratislava. 
T: 8. 12. 2011                    Z: PLO 
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Uznesenie č. 11-19/2.1099: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie č. 
TKR/291 spoločnosti ISPER, s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že nezabezpečil pri obsadzovaní kanálov v 
telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení, aby do základnej programovej ponuky 
boli zaradené rozhlasové programové služby vysielateľov na základe zákona a vysielateľov s 
licenciou, ktoré možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu na telekomunikačné 
zariadenie. 
 
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. 11-19/1243: 
Kancelária Rady písomne upovedomí prevádzkovateľa retransmisie o začatí správneho konania vo 
veci možného porušenia povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a zabezpečí nevyhnutné podklady 
pre rozhodnutie vo veci. 
T: 22. 11. 2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-19/1244: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 18. 11. 2011                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 417-PLO/O-5117/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Sťažnosť č. 4152/325-2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Jaroslav Špirka, Raslavice, IČO : 44921985  
 
Uznesenie č. 11-19/3.1100: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom  podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 417-
PLO/O-5117/2011 Jaroslav Špirka, Raslavice, IČO: 44 921 985 

p o r u š i l 

povinnosť ustanovenú v § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, 
 

že prevádzkoval retransmisiu bez jej registrácie, 
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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 § 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. 11-19/1245: 
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:  8. 12. 2011                                                                                                                              Z: PLO 
 
Úloha č. 11-19/1246: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2011                    Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 410-PLO/D-4894/2011 zo dňa 11. 8. 2011 
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: COM-MÉDIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 11-19/4.1102: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 410-PLO/D-4894/2011  zo dňa 
11.08.2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
COM-MÉDIA, spol. s r.o. 
Námestie generála Klapku č. 1 
945 01  Komárno 
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

r o zh od nu t i e :  
 

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

 u deľu je  
 

spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 59  
 

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

„I. 
 

1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, IPTV, DVB-C, DVB-S, MMDS, MVDS, DVB-H 

      2.   Názov programovej služby: Mestská televízia Komárno - Komáromi Városi Televízió  
      3.   Jazyk vysielania: slovenský, maďarský 
      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. 4894/2011 zo dňa 11.08.2011, dňa 19.09.2011 
a dňa 17.10.2011:  
a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie - max. 20 % 
    Programy - min. 80 %  
b) Programy (100%): 
    Spravodajstvo –0 % 
    Publicistika: 
        1) polit. publicistika - 0 % 

     2) ostatná publicistika -  100 % 
Dokumentárne programy -0% 
Dramatické programy - 0% 
Zábavné programy - 0 % 
Hudobné programy - 0 % 
Vzdelávacie programy -0 % 
Náboženské programy -0 % 
Detské programy – 0% 
Šport - 0% 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 

programom vo verejnom záujme: 15%    

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

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa  ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 
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10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 
II. 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 10451/N, 
oddiel: Sro, zo dňa 11.07.2011 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 10451/N, oddiel: Sro, zo dňa 
11.07.2011 

 
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. 
 
 

2. Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

mení  
 
licenciu č. T/226 na televízne vysielanie nasledovne: 
 
Článok III., bod 1. a bod 2 sa mení a znie: 
1. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 4894/2011 zo dňa 11.08.2011, dňa 19.09.2011 a dňa 
17.10.2011:  

a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie - max. 20 % 
    Programy - min. 80 %  
b) Programy (100%): 
    Spravodajstvo –0 % 
    Publicistika: 

     1) polit. publicistika - 0 % 
     2) ostatná publicistika -  100 % 
Dokumentárne programy -0% 
Dramatické programy - 0% 
Zábavné programy - 0 % 
Hudobné programy - 0 % 
Vzdelávacie programy -0 % 
Náboženské programy -0 % 
Detské programy – 0% 
Šport - 0% 
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 %  
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2. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 15%    

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. 11-19/1247: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o udelení licencie v správnom konaní č. 410-PLO/D-
54894/2011, zašle ho účastníkovi konania, spol. COM-MEDIA a   vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 8. 12. 2011                               Z: PLO  
 
K bodu 5/ 
SK č.: 445-PLO/D-5543/2011 zo dňa 27. 9. 2011 
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: GAYA  s.r.o.  
 
Uznesenie č. 11-19/5.1103: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 445-PLO/D-5543/2011  zo dňa 
27.09.2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
GAYA s.r.o. 
Hviezdoslavova 23 B 
036 01  Martin 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

r o zh od nu t i e :  
 

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

 ud eľu je  
 
spoločnosti GAYA s.r.o. Hviezdoslavova 23 B, 036 01 Martin 

 
l i ce nc iu  č .  TD/ 58  

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
„I. 

 
2. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
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Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, IPTV, DVB-S, DVB-H, DMB, MMDS, 
MVDS  

      2.   Názov programovej služby: MARTIN.TV  
      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. 5543/2011 zo dňa 27.09, 6004 zo  dňa 19.10.2011 
a 6109 zo dňa 25.10.2011:  
a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie - max. 83 % 
    Programy - min. 17 % (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%): 
    Spravodajstvo –57%  
    Publicistika: 
        1) polit. publicistika - 0 % 

     2) ostatná publicistika - 28 % 
Dokumentárne programy -15% 
Dramatické programy – 0% 
Zábavné programy - 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy -0 % 
Náboženské programy -0 % 
Detské programy – 0% 
Šport - 0% 
 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 100%    

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

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa 
ustanovenia § 23 zákona č. 308/2000 Z. z.  15 %  

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 25 
zákona č. 308/2000 Z. z. 0%  

10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania a o podmienkach jeho uplatňovania: vzťahuje sa podľa Jednotného systému 
označovania programov (vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 

 

II. 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 16191/L, 
oddiel: Sro, zo dňa 28.09.2011 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 16191/L, oddiel: Sro, zo dňa 
28.09.2011 

III. 
Doložky doplnkových obsahových služieb: 

a) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG 
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špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: elektronický programový sprievodca 

b)   špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext    

Doložka iného verejného prenosu: 
 a) spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
 b) spôsob verejného prenosu: MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu.  
 
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. 11-19/1248: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 445-PLO/D-5543/2011  zo dňa 
27.09.2011 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti GAYA s.r.o., Martin, spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 8. 12. 2011                                                       Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5365/393-2011      
(na vysielanie programu - popoludňajšie vysielanie TA3 z dňa 13. 9. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: T/125  
 
Uznesenie č. 11-19/6.1104: 
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. 5365/393-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3, vysielateľa C.E.N. 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. 11-19/1249: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2011                                                        Z: PgO 
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K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5207/384-2011      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa V. z dňa 8. 8. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-19/7.1105: 
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. 5207/384-2011, 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   zdržal sa 
Podracká      zdržala sa 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-19/1250: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5608/411-2011      
(na vysielanie reklamy v programe 4 svadby z dňa 21. 9. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-19/8.1106: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe TV Markíza dňa 21.9.2011 v čase 18:00 hod. – 19:00 hod. mohlo dôjsť  
k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-19/1251: 
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: 22. 11. 2011                             Z: PLO 
 
Úloha č. 11-19/1252: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 11. 2011                 Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5635/413-2011      
(hlasitosť reklamy v programe Po čom ženy túžia z dňa 2. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-19/9.1107: 
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 § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
tým, že v rámci programu Po čom ženy túžia odvysielaného na programovej službe TV MARKÍZA 
dňa 2. 10. 2011 o cca 14:06 hod. odvysielal o cca 16:05 reklamný blok spôsobom, že zvuková 
intenzita vysielanej reklamy mohla byť vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného tesne pred 
odvysielaním tohto reklamného bloku. 
 
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. 11-19/1253: 
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: 22. 11. 2011                               Z: PLO 
 
Úloha č. 11-19/1254: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 11. 2011                     Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5276/392-2011    
(na vysielanie filmu Trhni si! zo dňa 5. 9. 2011  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 11-19/10.1108: 
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 MAC TV s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 05.09.2011 o cca 23:46 hod. 
odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Trhni si!, ktorý označil ako nevhodný pre 
maloletých do 15 rokov, čím 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. 11-19/1255: 
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: 22. 11. 2011                               Z: PLO 
  
Úloha č. 11-19/1256: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18. 11. 2011                     
Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5628/414-2011    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 21. 5. 2011  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-19/11.1109: 
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. 5628/414-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV 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 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
Úloha č. 11-19/1257: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 18. 11. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5017/377-2011      
(na vysielanie ŠTV Štúrovskej televízie z dní 4. 7. 2011, 9. 7. 2011, 19. 7. 2011)  
Vysielateľ:  Július Pereszlényi-Servis TV-Video   číslo licencie: TD/18 
 
Uznesenie č. 11-19/12.1110: 
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 Július Pereszlényi - 
Servis TV – Video, držiteľovi licencie č. TD/18 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania z dní 
04.07., 09.07. a 19.07.2011 na vyžiadanie Rady. 
 
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. 11-19/12.1111: 
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 Július Pereszlényi - 
Servis TV – Video, držiteľovi licencie č. TD/18 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že počas dní 04. 07. a 09. 07. 2011 odvysielal v rámci 
videotextu v sekcii „Inzeráty“ inzerát týkajúci sa predaja vínnej pivnice v okolí Budapešti výlučne 
v maďarskom jazyku, dňa 04. 07. 2011 odvysielal reklamné šoty na propagujúce FAREL ELEKTRO, 
reštauráciu Sir Higgins a informáciu o programe Lagúna Music Garden výlučne v maďarskom jazyku 
a informáciu o aktuálnom programe Štúrovskej televízie na dni 26. 6. 2011 – 2. 7. 2011 čiastočne 
v maďarskom jazyku a v rámci záznamu zo zasadnutia mestského zastupiteľstva odvysielal vyjadrenia 
maďarsky hovoriacich poslancov výlučne v maďarskom jazyku a dňa 19. 07. 2011 odvysielal program 
„Aratás dédapáink idejéböl“ a reklamné šoty na propagujúce FAREL ELEKTRO, reštauráciu Sir 
Higgins výlučne v maďarskom jazyku, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka 
v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-19/12.1101: 
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 Július Pereszlényi - 
Servis TV – Video, držiteľovi licencie č. TD/18 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že počas dní 4.7.2011 a 9.7.2011 odvysielal v rámci 
programovej služby Štúrovská televízia v programe Správy príspevok Zrušia obvodné úrady?, 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. 11-19/1258: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 8. 12. 2011                               Z: PLO 
 
Úloha č. 11-19/1259: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správnych konaní. 
T: 18. 11. 2011                 Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5535/405-2011      
(na vysielanie programu Občan za dverami z dňa 17. 9. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 11-19/13.1112: 
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. 5535/405-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť č. 5535/405-2011 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-19/1260: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5591/410-2011      
(na vysielanie programu Adela show z dňa 8. 9. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-19/14.1113: 
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. 5591/410-2011 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. 11-19/1261: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2011                   Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5034/373-2011      
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 19. 7. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-19/15.1114: 
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. 5034/373-2011, 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. 
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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. 11-19/1262: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5212/381-2011, č. 5508/406-2011, č. 5508/407-2011, č. 5508/408-2011  
a č. 5508/409-2011 
(na vysielanie rádia Viva z dní 6.9.2011 a 16.9.2011, rádia Expres z dní 16. 9. 2011 a  
19. 9. 2011, Fun rádia z dňa 22. 9. 2011 a programu televízie Markíza Teleráno)  
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s.      číslo licencie: R/70 
                   D.EXPRES, a.s.      číslo licencie: R/66 
                   RADIO, a.s.                                                                     číslo licencie: R/71    
                   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-19/16.1115: 
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 číslami 5212/381-2011, č. 
5508/406-2011, č. 5508/407-2011, č. 5508/408-2011 a č. 5508/409-2011, smerujúce voči vysielaniu 
programových služieb vysielateľov Rádio VIVA, a.s., D.EXPRES, a.s., RADIO, a.s. a MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-19/1263: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2011                                            Z: PgO 
           
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 58/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 22. a 23. 9. 2011) 
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Vysielateľ: Decora, s.r.o., Čadca     číslo licencie:  T/229 
 
Uznesenie č. 11-19/17.1116: 
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. 58/11/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 22. a 23.09.2011 vysielateľa Decora, s.r.o. s licenciou č. T/229 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. 11-19/1264: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18. 11. 2011                       Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 55/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:16. 9. 2011) 
Vysielateľ: Šuňava OTV s.r.o.                 číslo licencie: T/135 
 
Uznesenie č. 11-19/18.1117: 
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. 55/11/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 16.09.2011 vysielateľa Šuňava OTV s.r.o. s licenciou č. T/135 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. 11-19/1265: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18. 11. 2011                       Z: PgO 
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K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 62/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 16. 9. 2011) 
Vysielateľ: MARTICO, s.r.o., Martin    číslo licencie: T/225 
 
Uznesenie č. 11-19/19.1118: 
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. 62/11/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 16.09.2011 vysielateľa MARTICO, s.r.o. s licenciou č. T/225 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. 11-18/1266: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18. 11. 2011                       Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 61/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 23. 9. 2011) 
Vysielateľ: e-Net, s.r.o., Senec                     číslo licencie: T/187 
 
Uznesenie č. 11-19/20.1119: 
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. 61/11/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 23.09.2011 vysielateľa e-Net, s.r.o., Senec s licenciou č. T/187 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. 
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Úloha č. 11-19/1267: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18. 11. 2011                       Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 364-PLO/O-3477/2011 zo dňa 7. 6. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2457/216-2011) 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)       
Monitorovaný program/deň: Bez servítky /13.04.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-19/21.1120: 
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. 364-PLO/O-3477/2011 vedené 
voči spoločnosti 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 neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-19/1268: 
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: 22. 11. 2011                    Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 419-PLO/O-5119/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4024/290-2011) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň:  Nočný žurnál + /27.06.2011 
ÚK:  C.E.N. s.r.o.                          číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 11-19/22.1121: 
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. 
419-PLO/O-5119/2011, spoločnosť C.E.N. s.r.o. 
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porušil povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, že dňa 27.6.2011 odvysielal v programe Nočný žurnál+ o cca 23:22 hod. príspevok Nová 
pôrodnica, v ktorom odzneli informácie: 
„Pacientky majú k dispozícii 14 dvojposteľových izieb, 3 jednoposteľové a 2 apartmány. Všetky majú 
vlastné sociálne zariadenie, televízor, trezor či minichladničku.“ (zábery na interiér izby, postele, 
televízny prijímač, kúpelňa), 
„My na tých izbách počítame dvojposteľových s prítomnosťou otca alebo nejakej blízkej osoby.“ 
„Poskytujeme celý praxne diapazón gynekologických operácií, no a potom je tu pôrodnica, kde 
v podstate sa staráme či už o tehotné ženy s patologickou tehotnosťou, respektíve privádzame na svet 
deti.“ (rozhovor sa odohráva pred prístrojovým vybavením kliniky), 
„Samozrejmosťou je aj prítomnosť dieťaťa na izbe 24 hodín denne. Budúca mamička si okrem toho 
môže vybrať, v akej polohe chce rodiť.“ (detailný záber prístrojového vybavenia kliniky – zrejme 
inkubátora, ambulantného lôžka), 
„Sú to polohovateľné lôžka, čiže ona môže rodiť v leže, v polosede, v sede, dokonca takmer vo 
vertikále.“ 
„......Po 2. svetovej vojne sa z neho stala gynekologicko-pôrodnícka klinika. Tá istý čas chátrala, až 
kým sa z nej nestalo špičkové pracovisko“ 
„.....Operačné sály aj ambulancie sú vybavené najmodernejšími prístrojmi.“ 
„....Ja len zopakujem slová jedného nášho pána, ktorý teda vybavoval inštrumentárium na operačke – 
keď sem prišiel, povedal, že toto ešte v Európe nevidel.“  
ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa ustanovenia § 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 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 320 € slovom tritisíc tristodvadsať 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 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-19/1269: 
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: 8. 12. 2011                  Z: PLO 
 
Úloha č. 11-19/1270: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18. 11. 2011                  Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 421-PLO/O-5121/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4485/342-2011) (vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)     
Monitorovaný program/deň: Zóna smrti: Sopka v New Yorku/15. 6.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-19/23.1122: 
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. 
421-PLO/O-5121/2011 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 15.06.2011 o cca 09:15 hod 
program Zóna smrti: Sopka v New Yorku, ktorý počas jeho druhého 30 minútového časového úseku 
v rozmedzí od 9:48 hod. do 10:18 hod. dvakrát prerušil zaradením reklamných blokov o cca 9:49 hod. 
a cca 10:07 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. 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." 
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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. 11-19/1271: 
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: 8. 12. 2010                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-19/1272: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 4. 11. 2011                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 422-PLO/O-5122/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 3870/277-2011, 3874/279-2001) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Večer pod lampou/16. 6. 2011 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-19/24.1123: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 422-PLO/O-5122/2011 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  

 
p o r u š i l  

 

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

tým, 

 

že dňa 16.06.2011 o cca 20:10 hod. odvysielal na televíznej programovej službe Dvojka v rámci 
programu Večer pod lampou, ktorý naplnil definíciu politickej publicistiky v zmysle § 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z., diskusiu s prezidentom Policajného zboru Slovenskej republiky Jaroslavom 
Spišiakom, v ktorej došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. bezprostredne pred tromi najbližšími po sebe nasledujúcimi odvysielaniami premiéry programu 
Večer pod lampou, počnúc tretím dňom odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
 
Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v písomnej a súčasne v čítanej 
podobe bez sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára. Účastník konania bezodkladne oznámi 
termín odvysielania oznamu Rade.  
 
Text oznamu: 
„Rozhlas a televízia Slovenska odvysielal dňa 16.6.2011 program Večer pod lampou, v ktorom nebola 
zabezpečená objektívnosť a nestrannosť, a to tým, že v ňom odzneli jednostranné tvrdenia a názory 
prezidenta policajného zboru J. Spišiaka, ktoré moderátor Š. Hríb, ani ďalší účastník M. Mojžiš, 
neobjektivizovali a nepripustili iný pohľad na ne. Z toho dôvodu Rada pre vysielanie a retransmisiu 
uložila vysielateľovi RTVS na základe zákona č. 308/2000 Z. z. 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 neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-19/1273: 
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: 8. 12. 2011                                                                                                          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-19/1274: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 18. 11. 2011                                      Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 437-PLO/O-5412/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4169/322-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g) a l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/dni: Levočský televízny magazín/ 20., 21. a 24. 6. 2011 
ÚK: L & L média,  s.r.o.                            číslo licencie: TD/25 
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Uznesenie č. 11-19/25.1124: 
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. 437-
PLO/O-5412/2011 L & L média, s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že dňa 24.06.2011 v čase medzi 16:00 a 18:00 hod. trvalo neoznačil vysielanie programovej služby 
LTM nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 
 
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." 
 
Úloha č. 11-19/1275: 
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: 8. 12. 2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-19/25.1125: 
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. 437-PLO/O-5412/2011 vedené 
voči spoločnosti L & L média, s.r.o. v časti týkajúcej sa možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov  

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-19/1276: 
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: 22. 11. 2011                                                                                                                               Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 397-PLO/O-4286/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Doplnenie: Správa č. 5/2011/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.) 
Monitorované dni: 6. 1.,  7. 1., 31. 3. a 1. 4. 2011 
ÚK: AZTV spol. s r.o.                           číslo licencie: T/153 
 
Uznesenie č. 11-19/26.1126: 
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. 
397-PLO/O-4286/2011 spoločnosť AZTV, spol. s r.o. 
 

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

tým, 

 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby AZTV INFO z dní 
6.1., 7. 1., 31.3. a 1.4.2011,  
 
Hlasovanie: 

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



 29 

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. 11-19/1277: 
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: 8. 12. 2011                  Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 330-PLO/D-2479/2011 zo dňa 19. 4. 2011 
vo veci oznámenia zmeny registrácie retransmisie č. TKR/198  
ÚK: Robert Huszti, Hajnáčka      číslo registrácie: TKR/198 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 28/ 
SK č.: 318-PLO/D-2689/2011 zo dňa 29. 4. 2011 
vo veci oznámenia zmeny registrácie retransmisie č. TKR/291  
ÚK: ISPER, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/291 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 474-PLO/D-6013/2011 zo dňa 19. 10. 2011 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti  licencie č. R/90 
ÚK: T.W. Rádio, s.r.o.         číslo licencie: R/90 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 448-PLO/D-5574/2011 zo dňa 28. 9. 2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 447-PLO/D-5573/2011 zo dňa 28. 9. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na  televízne vysielanie v KDS 
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 477-PLO/D-6162/2011 zo dňa 27. 10. 2011 
vo veci žiadosti  o odňatie  licencie na  televízne vysielanie č. T/204 
ÚK: Izidor Heizer – Mini servis, Horné Mýto    číslo licencie: T/204 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 478-PLO/D-6162/2011 zo dňa 27. 10. 2011 
vo veci žiadosti  o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/281 
ÚK: Izidor Heizer – Mini servis, Horné Mýto     číslo registrácie: TKR/281 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
34/Rôzne   
1/ Vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Bratislava a žiadosť o prerušenie správneho konania    
 
Vyjadrenie spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Bratislava a žiadosť o prerušenie správneho konania  
č. 416-PLO/O-5116/2011 vedeného vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Orange Slovensko, a.s. prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/257 
 
Uznesenie č. 11-19/34.1134: 
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny 
poriadok“), v správnom konaní č. 416-PLO/O-5116/2011 posúdila žiadosť na prerušenie správneho 
konania č. 416-PLO/O-5116/2011, ktorú jej doručil účastník konania spoločnosť  
 
Orange Slovensko, a.s. 
Prievozská 6/A 
821 09 Bratislava 
 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
a po posúdení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. správneho poriadku vydáva 
toto 
 

r o zh od nu t i e :  
 

Rada  
 

zamieta                                             
 
žiadosť účastníka konania o prerušenie správneho konania č. 416-PLO/O-5116/2011.  
 
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. 11-19/1285: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 
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T: 22. 11. 2011                    Z: PLO 
                  
2/ Zahraničná pracovná cesta, Brusel, Belgicko 
  
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu riaditeľovi Kancelárie Rady JUDr. Ľubošovi Kuklišovi  
a zamestnancovi Kancelárie Jurajovi Polákovi na zasadnutie pracovnej skupiny regulačných autorít  
v Bruseli, Belgicko dňa 15. 11. 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. 
 
3/ Zahraničná pracovná cesta, Brusel, Belgicko 
  
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu zamestnancovi Kancelárie Jurajovi Polákovi na 35. 
zasadnutie kontaktnej komisie dňa 23. 11. 2011 a na pracovné stretnutie Akadémie európskeho práva 
dňa 24. 11. 2011 v Bruseli, Belgicko. 
 
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. 
 
V Bratislave dňa 8. 11. 2011 
 
 
                    prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

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


