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Zápisnica č. 21/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa 6. 12. 2011 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 
 
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/ Sťažnosť č. 5994/426-2011 zo dňa 19. 10. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(neoprávnené vysielanie na frekvencii 88,5 MHz Levoča) 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.       číslo licencie: R/75 
 
3/ Sťažnosť č. 5525/403-2011 zo dňa 26. 9. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(rušenie  frekvencie  101,2  MHz Trenčín – Nad Oborou) 
ÚK: EUROPA 2, a.s.           číslo licencie: R/105 
 
4/ SK č.: 479-PLO/D-6153/2011 zo dňa 26. 10. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.  
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6068/427-2011      
(na vysielanie programu Hlavné správy z dňa 29. 9. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.       číslo licencie: T/125 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5452/397-2011      
(na vysielanie programu Profesionáli z dňa 20. 9. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5452/398-2011      
(na vysielanie programu Kosti z dňa 20. 9. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39  
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5622/412-2011     
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(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 19. 9. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
9/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 65/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 12. a 14. 9. 2011 ) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca                číslo licencie: T/101 
 
10/ SK č.: 396-PLO/O-4285/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2412/210-2011) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)      
Monitorovaný program/deň: Dámsky magazín/13. 4. 2011 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        
 
11/ SK č.: 436-PLO/O-5411/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4160/318-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Hlavné správy/Nespokojnosť s odškodnením/3. 7. 2011 
ÚK: C.E.N. s.r.o.         číslo licencie: T/125 
 
12/ SK č.: 440-PLO/O-5415/2011 zo dňa 13.09.2011 
Doplnenie: Správa č. 47/2011/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.) 
Monitorovaná programová služba/deň: INFOTEX-Rožňava, Rimavská Sobota/3. 7. 2011 
ÚK: TERMOSAT, spol. s r.o.                            číslo licencie: TD/21 
 
NEVEREJNÉ 
 
13/ SK č.: 494-PLO/D-6343/2011 zo dňa 4. 11. 2011 
vo veci oznámenia zmeny  licencie č. R/105 
ÚK: EUROPA 2, a.s.           číslo licencie: R/105 
 
14/ SK č.: 476-PLO/D-6091/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
vo veci žiadosti  o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/195 
ÚK: Ing. Samuel Kirschner – UNISEKA          číslo registrácie: TKR/195 
 
15/ SK č.: 491-PLO/D-6345/2011 zo dňa 7. 11. 2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: Kabelko, s.r.o. 
 
16/ SK č.: 493-PLO/D-6387/2011 zo dňa 8. 11. 2011 
vo veci žiadosti o  registráciu retransmisie  
ÚK: Norttel s.r.o.        
 
17/ Rôzne 
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1342 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
sú splnené. 
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Uznesenie č. 11-21/1.1178: 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/ 
Sťažnosť č. 5994/426-2011 zo dňa 19. 10. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(neoprávnené vysielanie na frekvencii 88,5 MHz Levoča) 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.            číslo licencie: R/75 
 
Uznesenie č. 11-21/2.1179: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 308/2000 Z. z.) postupom podľa 
ustanovenia §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 5994/426-2011, 
vedenú voči vysielateľovi s licenciou č. R/75, spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-21/1344: 
Kancelária Rady zašle sťažovateľovi upovedomenie o výsledku sťažnosti. 
T: 16. 12. 2011                            Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Sťažnosť č. 5525/403-2011 zo dňa 26. 9. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(rušenie  frekvencie  101,2  MHz Trenčín – Nad Oborou) 
ÚK: EUROPA 2, a.s.              číslo licencie: R/105
  
Uznesenie č. 11-21/3.1180: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 308/2000 Z. z.) postupom podľa 
ustanovenia §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 5525/403-2011, 
vedenú voči vysielateľovi s licenciou č. R/105, spoločnosti EUROPA 2, a.s. 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 neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-19/1245: 
Kancelária Rady písomne upovedomí sťažovateľa o výsledku sťažnosti.  
T: 16. 12. 2011                   Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 479-PLO/D-6153/2011 zo dňa 26. 10. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.  
 
Uznesenie č. 11-21/4.1181: 
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. 479-PLO/D-6153/2011  zo dňa  
26. 10. 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“): 

 

BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 
Štefánikovo námestie 1 
052 01 Spišská Nová Ves  
 

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 BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 
 

 
l i ce nc iu  č .  TD/ 60  

 
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: TV Reduta  
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
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      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.6153/2011 zo dňa 26. 10. 2011:  
a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie - max. 88,2 % 
    Programy - min. 11,8 %  
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: 11,8%    

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

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

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

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

11. 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 Košice I., vložka číslo: 2072/V, 
oddiel: Sro, zo dňa 9. 11. 2011 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I., vložka číslo: 2072/V, oddiel: Sro, zo dňa  
9. 11. 2011 

 
Hlasovanie: 

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

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

mení  
 

licenciu č. T/138 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.6153/2011 zo dňa 26. 10. 2011:  
a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie - max. 88,2 % 
    Programy - min. 11,8 %  
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 %  
 

2. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 11,8%    

 
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. 11-21/1346: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 479-PLO/D-6153/2011 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.,  spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 6. 1. 2012                               Z: PLO  
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6068/427-2011      
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(na vysielanie programu Hlavné správy z dňa 29. 9. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.          číslo licencie: T/125  
 
Uznesenie č. 11-21/5.1182: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa  
29. 9. 2011 o cca 18:30 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TA3 v programe 
Hlavné správy príspevok s názvom Miliónový internet, v ktorom 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. 11-21/1347: 
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: 20. 12. 2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-21/1348: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 16. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5452/397-2011      
(na vysielanie programu Profesionáli z dňa 20. 9. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-21/6.1183: 
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. 5452/397-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 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 
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Vendrinský neprítomný 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-21/1349: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2011                   Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5452/398-2011      
(na vysielanie programu Kosti z dňa 20. 9. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-21/7.1184: 
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. 5452/398-2011 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 neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-21/1350: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5622/412-2011     
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 19. 9. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-21/8.1185: 
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. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 19. 9. 2011 o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe TV 
MARKÍZA v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Desaťročia žijú v strachu, 
v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
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. 11-21/1351: 
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: 20. 12. 2011                               Z: PLO 
 
Úloha č. 11-21/1352: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 65/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 12. a 14. 9. 2011) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca                   číslo licencie: T/101 
 
Uznesenie č. 11-21/9.1186: 
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 OTS, s.r.o., Čadca vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nedodal 
Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programovej služby Kysucké televízne vysielanie 
(KTV)  zo dní 12. a 14. 9. 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. 11-21/1353: 
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: 20. 12. 2011                               Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK č.: 396-PLO/O-4285/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2412/210-2011) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)      
Monitorovaný program/deň: Dámsky magazín/13. 4. 2011 
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ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-21/10.1187: 
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. 396-
PLO/O-4285/2011 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že program Dámsky magazín odvysielaný v rámci programovej služby Jednotka dňa 13. 4. 2011 o cca 
12:12 hod. obsahoval informácie, ktoré  propagovali produkte Podkovičník MIX, obsahujúci 
výťažky z huby nazvanej v predmetnom programe „Podkovičník“, cit.:  
 
moderátorka: „...Možnože mnohí ľudia, keď vás počúvajú, tak si povedia, že asi by sa oplatilo 
konzumovať tento hríb aj ako prevenciu, keď má také zázračné vlastnosti. Je táto myšlienka správna 
alebo mylná?“ ... 
G. K. Thurzo (biologička – alternatívna medicína): „Je to špeciálnou technológiou pripravovaný 
rozprašovaný polysacharid, ktorý je potom balený do kapsúl a takto vo forme kapsúl ho potom užívajú 
pacienti.“ 
moderátorka: „Aha, čiže je to vlastne de facto nejaký vitamínový doplnok potom...“ 
G. K. Thurzo (biologička – alternatívna medicína): „Áno, je to výživový doplnok.“ 
G. K. Thurzo (biologička – alternatívna medicína): „Ú činok tohto hríbu by som zhrnula asi do takých 
dvoch, troch bodov, dôležitých bodov. Dokázali sme, že tento hríb má vlastne protinádorový účinok, to 
znamená, že tí pacienti, ktorí ho užívali, sa dostali buď do lepšieho stavu, respektíve bol ten stav 
stabilizovaný. Máme prípad takého pacienta, ktorý užíval len tento prípravok a je v celkovej remisii, 
čiže dá sa povedať, že celkom vyzdravel. Okrem toho veľmi pozitívne vplýva tento podkovičník aj na 
celkový zdravotný stav onkologických pacientov. Pacienti pribrali na váhe, cítili sa veľmi dobre, 
celková životná vitalita, celkový, celková kvalita života sa im zmenila, znížili sa im hladiny 
cholesterolu, triglyceridov a krvného tlaku. Čiže komplexne sa môžeme o tom vyjadriť, že veľmi 
pozitívne výsledky máme.“ ... 
V. Madari (vyliečený onkologický pacient): „A odvtedy som začínal užívať aj počas, samozrejme, 
rádio- aj chemoterapie, čo mi prinieslo to, že vlasy som mal, aj mám, nevypadávali mi vlasy, cítil som 
sa fantasticky, veď sestričky aj lekári videli, že som v kondičke, absolútne som nezhadzoval kilá. Bolo 
všetko okej, čo sa týka operácia, čo pokračovalo ďalej v tomto, v januári, boli prekvapení, že pri 
operácii zistili, že skoro som už nemal nič. To znamená, že vtedy som už bral druhý mesiac tento hríb. 
Vďaka, samozrejme, zároveň aj chemo-, zároveň rádio-, aj tento hríb, že dokázali zázrak.“ 
moderátorka: „Mali sme aj divácku otázku, že či je vlastne tento prípravok, samozrejme ho nebudeme 
menovať, voľne dostupný v lekárňach a či ho môžu teda užívať aj bežní pacienti?“ ... 
G. K. Thurzo (biologička – alternatívna medicína): „Prípravok momentálne sa nachádza v určitých 
lekárňach. Tie lekárne, ktoré si ho objednajú, je vlastne v štádiu jednania s veľkoskladmi. Vlastne 
teraz sa zobúdzajú tie, tie distribúcie liečiv. Môžu si ich objednať tieto výťažky buď prostredníctvom 
internetu alebo telefonicky.“ ... 
G. K. Thurzo (biologička – alternatívna medicína): „Je to vlastne, ako tá klinická štúdia ukazovala, na 
viac druhov ochorení, konkrétne na ktoré všetky ešte nemáme zmapované. Máme len vlastné 
skúsenosti a vlastne podklady z klinického testu. Doporučujeme tento, tento náš hríb ako doplnkovú 
liečbu hlavne k chemoterapii a ožarovaniu buď pred, alebo po, alebo počas. Dávka je individuálna, 
záleží vždy od toho, koľko má pacient, akú má hmotnosť, ako sa cíti, aké má výsledky. To je vlastne 
predmetom ďalšej konzultácie vlastne, ako navrhujeme to dávkovanie.“ . 
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G. K. Thurzo (biologička – alternatívna medicína): „... podrobnejšie... podrobnejšie rozoberať, ale 
v ušľachťovaní alebo vstrebávanie tých polysacharidov je vždy také trošku individuálne, záleží od 
toho, na akom stupni alebo v akom stupni je ten imunitný systém, ako ho vie vlastne zužitkovať ten 
organizmus. Ale dá sa povedať, že všetci pacienti, môžem vyhlásiť, že 95 % pacientov, ktorí užívali 
tento podkovičník v..., v tom klinickom štúdiu, všetci sa cítili podstatne lepšie. Čiže u každého boli 
merateľné podstatné liečebné výsledky.“ 
moderátorka: „...Vy tu spomínate nejaké polysacharidy. Ja vám tak nadhodím loptičku, že pre nás 
laikov je rakovina taká tá potvora, ktorá zblázni absolútne naše bunky, začnú kdekoľvek sa bujnieť 
a nekontrolovateľne robiť veci, ktoré nám potom v konečnom dôsledku ubližujú. A čo s nimi spraví tá 
huba? Alebo, alebo látky, ktoré v nej sú?“ 
G. K. Thurzo (biologička – alternatívna medicína): „...Keď si porovnáme napríklad chemoterapiu 
alebo ožarovanie, je to spôsob alebo terapia, ktorá cielene zabíja tie nádorové bunky, ktoré sú 
v organizme. Táto huba alebo tieto polysacharidy hríbového pôvodu majú na starosti, že generujú 
alebo povzbudzujú činnosť imunitného systému, to znamená, že bunky imunity vlastne zničia potom tie 
rakovinové bunky, čiže je to biologický proces, čiže vlastne posilnením toho imunitného systému 
dosiahneme lepšie výsledky, lepšie liečebné výsledky. ...“ 
moderátorka: „A možno, a možno aj Vojtecha na záver takú milú bodku. Že ako sa teda cítite naozaj?“ 
V. Madari (vyliečený onkologický pacient): „No, takto. Samozrejme. Ja som vám povedal vonku, len 
toľko, že poviem jedno slovo. Super.“ 
moderátorka: „Uhm. A myslím si, že to absolútne stačí. Takže vrelo odporúčate naozaj, z vlastnej 
skúsenosti.“ 
V. Madari (vyliečený onkologický pacient): „Áno. Ešte by som chcel dodať niečo. Mne doporučil 
lekár, aby som brával jednu tabletku denne na vysoký tlak. Už tretí rok. Jednoducho už nemusím.“ 
 
ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona  
č. 308/2000 Z. z., 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 500,- €, slovom tritisíc päťsto eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ...11, KS 6548. 
 
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. 
 
Úloha č. 11-21/1354: 
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: 6. 1. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-21/1355: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 16. 12. 2011                               Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-21/10.1188: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 396-PLO/O-
4285/2011 vedené voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona v časti 
možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním informácií 
o predajcovi oblečenia a potrieb pre psov identifikovaného ako „Zdenka Ormandyová, PAW.SK“ 
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. 11-21/1356: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 20. 12. 2011                  Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK č.: 436-PLO/O-5411/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4160/318-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Hlavné správy/Nespokojnosť s odškodnením/3. 7. 2011 
ÚK: C.E.N. s.r.o.            číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 11-21/11.1189: 
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 
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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. 436-PLO/O-5411/2011 
vedené voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. zákona podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e, 
 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-21/1357: 
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: 6. 1. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-21/1358: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 440-PLO/O-5415/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Doplnenie: Správa č. 47/2011/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.) 
Monitorovaná programová služba/deň: INFOTEX-Rožňava, Rimavská Sobota/3. 7. 2011 
ÚK: TERMOSAT, spol. s r.o.                              číslo licencie: TD/21 
  
Uznesenie č. 11-21/12.1190: 
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. 440-
PLO/O-5415/2011 TERMOSAT, spol. s r.o., 
 

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

tým, 
 
že neposkytol Rade súvislý záznam vysielania zo dňa 3. 7. 2011 na jej vyžiadanie. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 



 14 

Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-21/1359: 
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: 6. 1. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 494-PLO/D-6343/2011 zo dňa 4. 11. 2011 
vo veci oznámenia zmeny  licencie č. R/105 
ÚK: EUROPA 2, a.s.              číslo licencie: R/105 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 476-PLO/D-6091/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
vo veci žiadosti  o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/195 
ÚK: Ing. Samuel Kirschner – UNISEKA          číslo registrácie: TKR/195 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 491-PLO/D-6345/2011 zo dňa 7. 11. 2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: Kabelko, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 493-PLO/D-6387/2011 zo dňa 8. 11. 2011 
vo veci žiadosti o  registráciu retransmisie  
ÚK: Norttel s.r.o. 



 15 

 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
           
17/ Rôzne   
 
1/ Mimoriadne odmeny členom Rady 
 
Uznesenie č. 11-21/17.1195: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady 
podľa predloženého návrhu - predovšetkým za práce spojené s uskutočnenými výberovými konaniami 
vo veci udelenia/zmeny licencií  na rozhlasové terestriálne vysielanie v mesiaci november 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. 11-21/1364: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 9. 12. 2011                       Z: OE 
 
2/ Mimoriadna odmena riaditeľovi Kancelárie Rady  
 
Uznesenie č. 11-21/17.1196: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 4. 5. 2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3. 3. 2004 a § 20 ods. 1  zákona č. 
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 
schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená  
v najbližšom výplatnom termíne.  
 
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. 11-21/1365: 
Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 9. 12. 2011                       Z: OE 
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3/ Plán zasadnutí Rady na I. polrok 2012 
 
Uznesenie č. 11-21/17.1197: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie  plán zasadnutí na I. polrok 2012. 
 
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 6. 12. 2011 
 
                    prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

                                                               
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 


