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Zápisnica č. 18/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  dňa 25.10.2011 o 09:30 hod. 

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

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 349-PLO/O-3240/2011 zo dňa 24. 5. 2011 
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 
Z.z.) 
ÚK: Rádio VIVA, a.s.         číslo licencie: R/70 
 
3/ SK č. : 368-PLO/D-3618/2011 zo dňa 14. 6. 2011 
Žiadosť v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK : Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
4/ Sťažnosť č. 5062/386-2011 zo dňa 26. 8.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. – nevyužívanie frekvencií 
Vysielateľ: VIVA, a.s.        číslo licencie: R/70 
                   RTVS - Slovenský rozhlas 
                   Rádio KISS s.r.o.        číslo licencie: R/77 
       SPINOZA s.r.o.        číslo licencie: R/106 
 
5/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č.5250/391-2011, 5111/387-2011, 5198/382-2011     
(na vysielanie programu Hlavné správy z dňa 27. 8. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.       číslo licencie: T/125 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4637/350-2011     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 18. 6. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4637/364-2011     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 8. 7. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
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8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5377/394-2011     
(na vysielanie reklamy Odol z dňa 15. 9. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5035/374-2011     
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 20. 7. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41  
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5249/390-2011      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12. 8. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5109/379-2011      
(na vysielanie programu Farma z dňa 29. 8. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5248/389-2011      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 10. 8. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5247/388-2011      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 9. 8. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5016/370-2011  
(na vysielanie programu Magyar magazin/Maďarský magazín z dňa 3. 8. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, Dvojka, vysielateľ na základe zákona 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4711/354-2011     
(na vysielanie programu Las Vegas: Kasíno V.  z dňa 25. 7. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5452/402-2011    
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY zo dňa 20. 9. 2011  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie: T/39 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 53/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:19. 7. 2011) 
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava           číslo licencie: T/201 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 52/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 6. a 13. 9. 2011 ) 
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.     číslo licencie: T/133 
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19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 54/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 23. a 26. 9. 2011 ) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.    číslo licencie: T/43 
 
20/ SK č.: 361-PLO/O-3474/2011 zo dňa 07.06.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 2452/211-2011, 2453/212-2011, 2454/213-2011, 2456/215-2011 a 2551/223-2011)   
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované vysielanie/deň: Rytmus – pieseň „Jebe/Ebe“/15., 16., 18. a 20. 4. 2011 
ÚK: EUROPA 2, a. s.                          číslo licencie: R/41 
 
21/ SK č.: 394-PLO/O-4283/2011 zo dňa 04.07.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (2462/219-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Na margo/17. 4. 2011 
ÚK: TV AGENCY, s.r.o.                            číslo licencie: T/212 
 
22/ SK č.:  398-PLO/O-4287/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
6139/458-2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 39a ods. 2 a § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Panelák/20.12. 2010 
ÚK: MAC TV  s. r. o.         číslo licencie: T/39 
 
23/ SK č.: 391-PLO/O-4280/2011 zo dňa 04.07.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2392/205-2011) 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)      
Monitorovaný program/deň: Teleráno /11. 4. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                          číslo licencie: T/41 
 
24/ SK č.: 392-PLO/O-4281/2011 zo dňa 04.07.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2286/201-2011) 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)     
Monitorovaný program/deň: Teleráno /4. 4. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                          číslo licencie: T/41 
 
25/ SK č.: 425-PLO/O-5125/2011 zo dňa 30.08.2011 
Doplnenie: Správa č. 39/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g) a l)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorované dni: 5. 4. 2011 a  8. 4. 2011 
ÚK: BYTY Čadca, s.r.o.                             číslo licencie: T/161 
 
26/ SK č.: 420-PLO/O-5120/2011 zo dňa 30.08.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4184/329-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 63a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná služba: http://tnitv.weebly.com.) 
ÚK: EURO MUSTRA, s.r.o.  
ÚP: 10:00 hod.  
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27/ SK č.: 364-PLO/O-3477/2011 zo dňa 07.06.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2457/216-2011) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 a § 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 
ÚP: 10:20 hod. 
 
NEVEREJNÉ 
 
28/ SK č.: 319-PLO/D-2924/2011 zo dňa 09. 5. 2011 
vo veci oznámenia  zmien  registrácie retransmisie č. TKR/305  
ÚK: Mikuláš Kósa           číslo registrácie: TKR/305 
 
29/ SK č.: 441-PLO/D-5375/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/66 
ÚK: D. EXPRES, a. s.          číslo licencie: R/66 
 
30/ SK č.: 449-PLO/D-5586/2011 zo dňa 29. 9. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/107 
ÚK: L – MEDIA s. r. o.        číslo licencie: R/107 
 
31/ SK č.: 405-PLO/D-4446/2011 zo dňa 18. 7. 2011 
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Carisma tv, s. r. o. 
 
32/ SK č.: 403-PLO/D-4442/2011 zo dňa 15. 7. 2011 
vo veci žiadosti  o registráciu retransmisie 
ÚK: Jaroslav Špirka, Raslavice       
 
33/ SK č.: 462-PLO/D-5751/2011 zo dňa 7. 10. 2011 
vo veci žiadosti  o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: Cabel net s.r.o.  
 
34/Rôzne   
 
Ústne pojednávania:  
10:00 hod. - EURO MUSTRA, s.r.o.  
10:20 hod. - MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        
 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1195 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
sú splnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-18/1.1060: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 349-PLO/O-3240/2011 zo dňa 24.05.2011 
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. 
z.) 
ÚK: Rádio VIVA, a. s.         číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 11-18/2.1061: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 349-
PLO/O-3240/2011 vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 
písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník konania 
 
Rádio VIVA, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 Bratislava 
 

I. p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že: 

I. v dňoch 20.04.2011, 10.08.2011 a 27.09.2011 nevyužíval frekvenciu 90,0 MHz Medzilaborce, 
II.  v dňoch 19.04.2011, 10.08.2011 a 28.09.2011 nevyužíval frekvenciu 92,8 MHz Ružomberok, 

na účely, na ktoré mu boli pridelené, 

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 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 za 

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

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

za s tav u je  
 

správne konanie č. 349-PLO/O-3240/2011 v časti možného porušenia povinnosti uvedenej v § 16 ods. 
3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. a v časti možného naplnenia skutkovej podstaty § 68 ods. 7 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo veci nevyužívanie frekvencií 92,4 MHz Stropkov, 92,0 MHz Žiar nad 
Hronom, 107,0 MHz Dobšiná, 106,7 MHz Rimavská Sobota, 92,9 MHz Prievidza, 96,1 MHz Nitra 
z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet Rady. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1196: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti 
Rádio VIVA, a.s. 
T: 25. 11. 2011              Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 368-PLO/D-3618/2011 zo dňa 14. 6. 2011 
Žiadosť v zmysle § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Slovak Telekom, a. s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
Uznesenie č. 11-18/3.1062: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) 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. v správnom konaní č. 368-PLO/D-3618/2011 zo dňa 14.06.2011 
posúdila žiadosť podľa § 17 ods. 3 písm. b) a § 17 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. o rozhodnutie, že sa 
na programovú službu MUSICBOX/NAŠA šírenú terestriálne na kanáli 50 v meste Košice nevzťahuje 
povinnosť podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., ktorú jej doručil účastník konania: 
 
Slovak Telekom, a.s. 
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Karadžičova 10 
Bratislava 825 13 
 
a po zistení potrených podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník konania nie je povinný zaradiť 
do základnej programovej ponuky televíznu programovú službu MUSICBOX/NAŠA šírenú terestriálne 
na kanáli 50 v meste Košice, z dôvodu, že počet všetkých užívateľov je zanedbateľný s ohľadom na 
počet domácností využívajúcich iný spôsob príjmu v meste Košice, zaradenie tejto programovej 
služby do základnej programovej ponuky by bolo neprimerané vzhľadom na kapacitu elektronickej 
komunikačnej siete, prostredníctvom ktorej sa retransmisia užívateľom poskytuje a plnenie povinnosti 
podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo vzťahu k tejto programovej službe by bolo 
neprimerané vzhľadom na ekonomické dôsledky pre účastníka konania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1197: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o oslobodení z povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T:  25. 11. 2011                             Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Sťažnosť č. 5062/386-2011 zo dňa 26.08.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. – nevyužívanie frekvencií 
Vysielateľ: VIVA, a.s.        číslo licencie: R/70 
                   RTVS - Slovenský rozhlas 
                   Rádio KISS s.r.o.        číslo licencie: R/77 
       SPINOZA s.r.o.        číslo licencie: R/106 
 
Uznesenie č. 11-18/4.1063: 
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 s licenciou č. R/70, 
spoločnosti Rádio VIVA, a.s., Bratislava vo veci: 

1. možného naplnenia skutkového stavu § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, 
že frekvencie 87,9 MHz Dolný Kubín, 90,7 MHz Trstená, 91,1 MHz Brezno nie sú 
vysielateľom využívané na účely, na ktoré mu boli pridelené, 

2. možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že vysielateľ nevysielal v súlade s udelenou licenciou. 
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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. 11-18/1198: 
Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo veci možného 
porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 08. 11. 2011                Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-18/4.1064: 
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 na základe zákona, 
Rozhlas a televízia Slovenska vo veci možného naplnenia skutkového stavu § 68 ods. 7 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencie 89,3 MHz Bardejov, 94,4 MHz Svidník, 97,6 MHz 
Raslavice, 99,9 MHz Giraltovce, 97,2 MHz Medzilaborce, 94,2 MHz Poprad – Kráľova hoľa nie 
sú vysielateľom využívané na účely, na ktoré mu boli pridelené, 
 
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. 11-18/1199: 
Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo veci možného 
porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 08. 11. 2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-18/4.1065: 
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 s licenciou č. R/77, 
spoločnosti RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce vo veci: 

1. možného naplnenia skutkového stavu § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, 
že frekvencie 89,0 MHz Rožňava, 97,8 MHz Medzilaborce nie sú vysielateľom využívané 
na účely, na ktoré mu boli pridelené, 

2. možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že vysielateľ nevysielal v súlade s udelenou licenciou. 
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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. 11-18/1200:  
Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo veci možného 
porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 08.11.2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-18/4.1066: 
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 s licenciou č. R/106, 
spoločnosti SPINOZA, s.r.o., Partizánske vo veci: 

1. možného naplnenia skutkového stavu § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, 
že 107,2 MHz Martin, 90,8 MHz Žilina nie sú vysielateľom využívané na účely, na ktoré mu 
boli pridelené, 

2. možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že vysielateľ nevysielal v súlade s udelenou licenciou. 

 
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. 11-18/1201: 
Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo veci možného 
porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 08. 11. 2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-18/1202 
Kancelária Rady písomne upovedomí sťažovateľa o začatí správnych konaní. 
T: 04. 11. 2011                    Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č.5250/391-2011, 5111/387-2011, 5198/382-2011     
(na vysielanie programu Hlavné správy z dňa 27.8.2011)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.       číslo licencie: T/125 
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Uznesenie č. 11-18/5.1067: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 5198/382-2011, 5111/387-
2011, 5250/391-2011, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa 
C.E.N. s.r.o. a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1203: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 04. 11. 2011                           Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4637/350-2011     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 18.6.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-18/6.1068: 
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. 4637/350-2011, 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   zdržal sa 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1204: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04. 11. 2011                     Z: PgO 
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K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4637/364-2011     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 8.7.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-18/7.1069: 
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. 4937/364-2011, 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   zdržal sa 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1205: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04. 11. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5377/394-2011     
(na vysielanie reklamy Odol z dňa 15. 9. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-18/8.1070: 
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. 5377/394-2011, 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. 
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Úloha č. 11-18/1206: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.11.2011                     Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5035/374-2011     
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 20. 7. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-18/9.1071: 
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. 5035/374-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1207: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04. 11. 2011                     Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5249/390-2011      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12. 8. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-18/10.1072: 
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. 5249/390-2011 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 
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Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1208: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04. 11. 2011                   Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-18/10.1073: 
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 § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom 
na § 39a ods. 5 písm. c) a d) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej 
programovej služby TV Markíza dňa 12.08.2011 o cca 11:47 hod. odvysielal program Farma, 
obsahujúci vizuálnu informáciu o tovare - pivo značky Kelt, ktorá mohla naplniť definíciu 
umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., pričom v tomto programe 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zaradiť umiestňovanie produktov iba do programov, ktoré spĺňajú 
podmienky ustanovené zákonom č. 308/2000 Z.z.:  
 

- zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov označením na začiatku a 
na konci programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou 
komunikáciou,  

- nepripisovať neprimeranú dôležitosť príslušnému tovaru. 
 
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. 11-18/1209: 
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: 08. 11. 2011                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5109/379-2011      
(na vysielanie programu Farma z dňa 29.8.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-18/11.1074: 
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. 5109/379-2011 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. 
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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. 11-18/1210: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 04. 11. 2011                   Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-18/11.1075: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania programu Farma na vyžiadanie 
Rady, vysielaného dňa 29.08.2011 o cca 20:00 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1211: 
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: 08.11.2011                             Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5248/389-2011      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 10. 8. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-18/12.1076: 
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. 5248/389-2011 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. 
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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. 11-18/1212: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 04. 11. 2011                   Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5247/388-2011      
(na vysielanie programu Farma zo dňa 9. 8. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-18/13.1077: 
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. 5247/388-2011 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. 11-18/1213: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 04. 11. 2011                   Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5016/370-2011  
(na vysielanie programu Magyar magazin/Maďarský magazín z dňa 3.8.2011)  
Vysielateľ: RTVS, Dvojka, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-18/14.1078: 
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 
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podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči Rozhlasu a televízii Slovenska, 
vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 03.08.2011 o cca 16:36 odvysielal na televíznej programovej službe 
Dvojka v rámci programu Maďarský magazín príspevok o Jánosovi Esterházym, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej televíznej 
programovej služby Dvojka. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha  č. 11-18/1214: 
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:  08.11.2011                             Z: PLO 
 
Úloha č. 11-18/1215: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 04. 11. 2011                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-18/14.1079: 
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. 5016/370-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlasu a televízii Slovenska, 
vysielateľ na základe zákona a uznala ju v časti smerujúcej voči vysielaniu programu Maďarský 
magazín zo dňa 08.06.2011 o cca 16:30 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. 11-18/1216: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 04. 11. 2011                 Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 4711/354-2011     
(na vysielanie programu Las Vegas: Kasíno V.  z dňa 25.7.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-18/15.1080: 
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. 4711/354-2011, 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. 11-18/1217: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04. 11. 2011                     Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5452/402-2011    
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY zo dňa 20. 9. 2011  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-18/16.1081: 
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. 5452/402-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1218: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04. 11. 2011                     Z: PgO 
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K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 53/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:19.7.2011) 
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava           číslo licencie: T/201 
 
Uznesenie č. 11-18/17.1082: 
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. 53/2011/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dňa 19.07.2011 vysielateľa Slovak Telekom, a.s. s licenciou č. T/210 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. 11-18/1219: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04. 11. 2011                                      Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 52/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 6. a 13.9.2011 ) 
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.     číslo licencie: T/133 
 
Uznesenie č. 11-18/18.1083: 
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. 52/2011/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 06. a 13.09.2011 vysielateľa Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. s licenciou č. T/133 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. 
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Úloha č. 11-18/1220: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04. 11. 2011                        Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 54/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 23. a 26.9.2011 ) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.    číslo licencie: T/43 
 
Uznesenie č. 11-18/19.1084: 
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. 54/2011/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 23. a 26.09.2011 vysielateľa Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. s licenciou č. T/43 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. 11-18/1221: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04. 11. 2011                           Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 361-PLO/O-3474/2011 zo dňa 07.06.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
2452/211-2011, 2453/212-2011, 2454/213-2011, 2456/215-2011 a 2551/223-2011)   
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorované vysielanie/deň: Rytmus – pieseň „Jebe/Ebe“/15., 16., 18. a 20.04.2011 
ÚK: EUROPA 2, a.s.                          číslo licencie: R/41 
 
Uznesenie č. 11-18/20.1085: 
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. 
361-PLO/O-3474/2011 spoločnosť EUROPA 2, a. s. 
 

porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 

že odvysielal dňa 15.4.2011 o cca  6:00 hod. program ZOO, o cca 18:00 hod. program Vyber si ma na 
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maXXimum, dňa 16.04.2011 o cca 6:00 hod. program Maxximum muziky, dňa 18.04.2011 o cca 9:00 
hod. program Afterparty a dňa 20.04.2011 o cca 6:00 hod. program ZOO, v rámci ktorých odvysielal 
pieseň interpreta Rytmusa s názvom Jebe/Ebe, pričom nezabezpečil časové zaradenie týchto 
programov v súlade s podmienkami ustanovenými v § 4 ods. 1 Vyhlášky Ministerstva kultúry 
Slovenskej republiky č. 589/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o jednotnom systéme 
označovania audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel, 
programov alebo iných zložiek programovej služby a spôsobe jeho uplatňovania, 
 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1222: 
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: 25. 11. 2011                  Z: PLO 
 
Úloha č. 11-18/1223: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04. 11. 2011                                                                                                                         Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 394-PLO/O-4283/2011 zo dňa 04.07.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (2462/219-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Na margo/17.04.2011 
ÚK: TV AGENCY, s. r. o.                            číslo licencie: T/212 
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Uznesenie č. 11-18/21.1086: 
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. 394-PLO/O-
4283/2011 TV AGENCY, 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 17.04.2011 o cca 20:04 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV 
PATRIOT politicko-publicistický program Na margo, 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. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1224: 
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:  25.11.2011                             Z: PLO 
 
Úloha č. 11-18/1225: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
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T: 04. 11. 2011                   Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.:  398-PLO/O-4287/2011 zo dňa 04.07.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6139/458-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 39a ods. 2 a § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Panelák/20.12.2010 
ÚK: MAC TV  s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-18/22.1087: 
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. 
398-PLO/O-4287/2011, spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

porušil povinnosť ustanovenú v § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z. z. 

 
tým, že dňa 20.12.2010 odvysielal na programovej službe JOJ o cca 20:17 hod. program Panelák 
obsahujúci informácie o službe Skylink poskytovanej spoločnosťou Towercom, a.s., ktoré naplnili 
definíciu umiestňovania produktov podľa ustanovenia § 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., pričom 
nezabezpečil povinnosť zreteľne informovať verejnosť o umiestnení produktov na začiatku a na konci, 
ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 670 € slovom šesťstosedemdesiat 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 
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Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1226: 
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: 25.11.2011                  Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 391-PLO/O-4280/2011 zo dňa 04.07.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2392/205-2011) 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)      
Monitorovaný program/deň: Teleráno /11.04.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                          číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-18/23.1088: 
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. 391-
PLO/O-4280/2011 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 

p o r u š i l  

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

 

tým, 

že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 11.04.2011 o cca 06:00 hod. odvysielal 
sponzorovaný program Teleráno, v ktorom došlo k priamej podpore predaja alebo nákupu služby 
Fiber TV spoločnosti Orange Slovensko, a.s. osobitnými propagačnými zmienkami 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 1 000 € , slovom jedentisíc eur. 
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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. 11-18/1227: 
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: 25. 11. 2011                 Z: PLO 
 
Úloha č. 11-18/1228: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04. 11. 2011                  Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 392-PLO/O-4281/2011 zo dňa 04.07.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2286/201-2011) 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)     
Monitorovaný program/deň: Teleráno /04.04.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                          číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-18/24.1089: 
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. 392-
PLO/O-4281/2011 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 

p o r u š i l  

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

 

tým, 

že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 04.04.2011 o cca 06:00 hod. odvysielal 
sponzorovaný program Teleráno, v ktorom došlo k priamej podpore predaja alebo nákupu tovaru – 
tašky „james“, subjektu označeného v programe ako „james-shop“ osobitnými propagačnými 
zmienkami o tomto tovare,  
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.  sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 1 000  € , slovom jedentisíc 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. 11-18/1229: 
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: 25.11.2011                 Z: PLO 
 
Úloha č. 11-18/1230: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.11.2011                  Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 425-PLO/O-5125/2011 zo dňa 30.08.2011 
Doplnenie: Správa č. 39/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g) a l)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorované dni: 05.04.2011 a 08.04.2011 
ÚK: BYTY Čadca, s. r. o.                             číslo licencie: T/161 
 
Uznesenie č. 11-18/25.1090: 
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. 425-PLO/O-5125/2011 vedené 
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voči spoločnosti BYTY Čadca, s.r.o., Čadca v časti týkajúcej sa možného porušenia § 16 ods. 3 
písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania na 
vyžiadanie Rady z dní 05.04.2011 a 08.04.2011 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. 11-18/1231: 
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: 08.11.2011                                                                                                                                Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-18/25.1091: 
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. 425-PLO/O-
5125/2011 zo dňa 30.08.2011 spoločnosť BYTY Čadca, s.r.o., Čadca, 

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 
že v dňoch 05.04.2011 a 08.04.2011 neoznačil svoju programovú službu INFOKANÁL TKR Čadca 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
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podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.". 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1232: 
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:  25.11.2011                             Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 420-PLO/O-5120/2011 zo dňa 30.08.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
4184/329-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 63a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaná služba: http://tnitv.weebly.com.) 
ÚK: EURO MUSTRA, s.r.o.  
 
Uznesenie č. 11-18/26.1091-1: Rada presúva rokovanie o tomto bode na 22.11.2011. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1233: 
Kancelária Rady predloží materiál na nasledujúce rokovanie Rady. 
T:  22.11.2011                                              Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 364-PLO/O-3477/2011 zo dňa 07.06.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 2457/216-
2011) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 a § 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 
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Uznesenie č. 11-18/27.1091-2: 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 v časti týkajúcej sa možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. 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 
 

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. 11-18/1234: 
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: 08.11.2011                                                                                                                                Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-18/27.1091-3: 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 § 38 ods. 2 a 4 
zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že odvysielal v rámci programovej služby TV Markíza dňa 
13.04.2011 o cca 08:40 hod. program Bez servítky, ktorý nebol označený ako sponzorovaný program 
a v súvislosti s tým, že tento program mohol obsahovať osobitné propagačné zmienky o vinárskom 
komplexe Elesko wine park a o produkte červené víno Dunaj, ročník 2009 – výber z hrozna. 
 
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. 11-18/1235: 
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: 08.11.2011                                                                                                                                Z: PLO 
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K bodu 28/ 
SK č.: 319-PLO/D-2924/2011 zo dňa 09.05.2011 
vo veci oznámenia  zmien  registrácie retransmisie č. TKR/305  
ÚK: Mikuláš Kósa        číslo registrácie: TKR/305 
 
Uznesenie č. 11-18/28.1092: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v správnom konaní č. 319-PLO/D-2924/2011 zo dňa 09.05.2011, posúdila oznámenie o zmene údajov 
uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/305, účastníka konania  
 
Mikuláš Kósa 
Gagarinova 374/16 
946 19 Čičov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
r o zh od nu t i e :  

 
Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 319-PLO/D-2924/2011 zo dňa 09.05.2011 vo veci oznámenia o zmene údajov 
uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie, pretože účastník konania vzal svoj návrh na začatie 
konania späť. 
 
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. 11-18/1236: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania Mikulášovi 
Kósovi. 
T: 25. 11. 2011                    Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 441-PLO/D-5375/2011 zo dňa 13.09.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/66 
ÚK: D. EXPRES, a.s.          číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 11-18/29.1093: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z.z., v správnom konaní č. 441-PLO/D -5375/2011 zo dňa 13.09.2011, posúdila doručené oznámenie  
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vo veci  zmeny licencie č. R/66 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. 
účastníka konania: 
 

D. EXPRES, a.s. 
Vrútocká 48 
821 04 Bratislava 
 

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

rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
 mení 

 
 

Licenciu č. R/66 na rozhlasové vysielanie v znení neskorších zmien a doplnkov v čl. III. bod 1/ takto: 
 
Článok III. sa  v bode 1/ mení a znie: 
 
„Podiely programových typov v bežnom mesiaci/týždni, podľa navrhovanej 
programovej skladby z 4.10.2011: 
 
a) Spravodajstvo:  6,45 % 
b) Publicistika:  
1. politická: 0 % 
2. ostatná:  0 % 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1. detské programy: 0 % 
2. náboženské prog.: 0 % 
3. lit.-dramat. prog.: 0 % 
4. zábavné programy: 0 % 
5. hudobné prog.: 0 % 
d) Ostatný program:  93,55 % 
 
Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 6,45 %“ 
 
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. 11-18/1237: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom konaní 441-PLO/D -
5375/2011, zašle ho účastníkovi konania (D. EXPRES, a.s., Bratislava) a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku.  
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T: 25.11.2011                   Z:PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 449-PLO/D-5586/2011 zo dňa 29.09.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/107 
ÚK: L – MEDIA s.r.o.         číslo licencie: R/107 
 
Uznesenie č. 11-18/30.1094: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z.z., v správnom konaní č. 449-PLO/D -5586/2011 zo dňa 29.09.2011 posúdila oznámenie  o zmene 
licencie č. R/107 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania: 
 

L-MEDIA s.r.o. 
Kpt. Nálepku 10 
031 01 Liptovský Mikuláš 
 
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a zmeny programových typov vo vysielaní a  po 
zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie:  

 
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

 mení 
 
licenciu č. R/107 na rozhlasové vysielanie v časti III., v bode 1.  nasledovne:  
 
„1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 
 29.09.2011(č.p.d.5586/2010) znejú nasledovne:  

 
1.1 Spravodajstvo: 3,6 % 
1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 33,3% 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy:  0% 
1.3.4 Zábavné  programy: 0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 18,5 % 
Ostatný program – 44,6 %“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
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Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1238: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 449-PLO/D -5586/2 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti L-MEDIA s.r.o., Liptovský Mikuláš spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 25.11.2011                    Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 405-PLO/D-4446/2011 zo dňa 18.07.2011 
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Carisma tv, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 11-18/31.1095: 
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. 405-PLO/D-4446/2011  zo dňa 
18.07.2011, 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“): 

 
Carisma TV, s.r.o. 
Družstevná 1 
917 01 Trnava 
 

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 Carisma TV, s.r.o., Družstevná 1, Dvory nad Žitavou 

 
l i ce nc iu  č .  TD/ 57  

 
na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
„I. 

 
1. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

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

Radou (podľa podania účastníka konania č. 4446/2011 zo dňa 18.07.2011 a dňa 30.09.2011:  
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a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie - max.30 % 
    Programy - min. 70 %  
b) Programy (100%): 
    Spravodajstvo – 5%  
    Publicistika: 
        1) polit. publicistika - 0 % 

     2) ostatná publicistika -  95 % 
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: 50%    

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. 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: 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 programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému 
označovania (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 Nitra, vložka číslo: 16829/N, 
oddiel: Sro, zo dňa 30.06.2011 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 16829/N, oddiel: Sro, zo dňa 
30.06.2011. 

 
 

III. 
Doložka iného verejného prenosu: 
KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1239: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 405-PLO/D-4446/2011  a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Carisma TV, s.r.o., Dvory nad Žitavou  spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 25. 11. 2011                   Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 403-PLO/D-4442/2011 zo dňa 15.07.2011 
vo veci žiadosti  o registráciu retransmisie 
ÚK: Jaroslav Špirka, Raslavice  
 
Uznesenie č. 11-18/32.1096: 
Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) 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.“) a podľa 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila žiadosť o  
registráciu retransmisie v správnom konaní č. 403-PLO/D-4442/2011, doručenú Rade dňa 15.07.2011, 
účastníkom konania (ďalej len „ÚK“): 
 
Jaroslav Špirka 
Vaniškovská  622/25 
086 41 Raslavice 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 
zastavuje  

 
správne konanie č. 403-PLO/D-4442/2011 zo dňa 15.07.2011 z dôvodu, že účastník konania na výzvu 
správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia 
konania poučený.  
 
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. 
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Úloha č. 11-18/1240: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 403-PLO/D-4442/2011 
a zašle ho účastníkom konania. 
T: 25.11.2011                              Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 462-PLO/D-5751/2011 zo dňa 07.10.2011 
vo veci žiadosti  o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: Cabel net s.r.o. 
 
Uznesenie č. 11-18/33.1097: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000  Z.z. 
o telekomunikáciách ( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z“ ) postupom podľa § 71 citovaného zákona 
v správnom konaní č. 462-PLO/D-5751/2011 zo dňa 07.10.2011, posúdila žiadosť o registráciu 
retransmisie  žiadateľa - spoločnosti: 
 
Cabel net s.r.o.  
Poľná 583/9 
930 11 Topoľníky 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.,   vydáva  
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/315 
 

za nasledovných podmienok : 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   
  Hlavná stanica: Čalovec 170    

         Kameničná 122 
         Moča 172 

2. Územný rozsah retransmisie:  Čalovec, Kameničná, Moča        

   

3.  Počet  prípojok:    250 
                       
4.  Ponuka programových služieb:   
      televízne programové služby:  

      základný súbor ( TOP) :    STV 1, STV 2, JOJ, TA 3,  

       

      rozšírený súbor:  -     

                    rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko,  Rádio Regina, 
Rádio  Rádio Patria; FUN Rádio 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-18/1241: 
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o registrácii retransmisie v  SK č. 462-PLO/D-5751/2011, zašle ho  
účastníkovi konania, spol. Cabel net s.r.o. a vyzve  ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 25. 11. 2011                    Z: PLO 
 
34/Rôzne   
 
1/ Dohoda o spolupráci Rady pre vysielanie a retransmisiu s Asociáciou na ochranu novinárskej etiky. 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu sa bude návrhom dohody o spolupráci Rady s Asociáciou na 
ochranu novinárskej etiky zaoberať po doplnení informácii o jej plánovanom fungovaní, pôsobnosti 
a hlavnom účele vzniku zo strany Asociácie. 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.augustu 2011 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.08. 2011.  
 
Ústne pojednávania:  
10:00 hod. - EURO MUSTRA, s.r.o.  
10:20 hod. - MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                       
 
V Bratislave dňa 25.10.2011 
 
 
 
                    prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

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


