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Zápisnica č. 22/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa 20. 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: Pavol Dinka 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 522-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/37 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
 
3/ SK č.: 523-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/38 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
 
4/ SK č.: 524-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/39 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
 
5/ SK č.: 525-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12.12.2011 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/40 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
 
6/ SK č.: 526-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/41 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
 
7/ SK č.: 527-PLO/D-6980/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TV SEN) 
ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
 
8/ SK č.: 528-PLO/D-6979/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVB) 
ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
 
9/ SK č.: 529-PLO/D-6978/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVM) 
ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
 
10/ SK č.: 530-PLO/D-6977/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVS) 
ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
 
11/ SK č.: 531-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVST) 
ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6218/439-2011      
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(na vysielanie programu Správy, Šport+ z dňa 1. 11. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: T/125 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6414/447-2011      
(na vysielanie programu Krimi Noviny z dňa 14. 7. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5452/396-2011      
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 20. 9. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5851/422-2011     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 5. 9. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6014/431-2011     
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dňa 3. – 10. 10. 2011) 
Vysielateľ: L & L média, s.r.o.        číslo licencie: TD/25 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5853/423-2011.      
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 8. 9. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5858/424-2011     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12. 9. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5643/415-2011      
(na vysielanie programu iQvíz casino z dňa 9. 9. 2011)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.       číslo licencie: TD/10 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5452/399-2011      
(na vysielanie programu Bostonské zločiny z dňa 20. 9. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5778/419-2011      
(na vysielanie programu Naostro z dňa 9. 10. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 7/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9., 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: EUROPA2 , a.s., Bratislava     číslo licencie: R/105 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 11/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
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(monitorované dni: 26. 9., 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.        číslo licencie: R/66 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 12/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: RTVS, Rádio Slovensko, vysielateľ na základe zákona    
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.13/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: RTVS, Rádio FM, vysielateľ na základe zákona               
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 15/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: RTVS, Rádio Devín, vysielateľ na základe zákona 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č.17/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: RTVS, Rádio Regina, vysielateľ na základe zákona            
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č.16/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: RTVS, Rádio Patria vysielateľ na základe zákona             
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 9/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: Rádio Lumen, s.r.o.       číslo licencie: R/75 
 
30/ Kontrolný monitoring 
Správa č.18/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: RADIO, a.s.                                         číslo licencie: R/71          
 
31/ Kontrolný monitoring 
Správa č.14/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                             číslo licencie: R/84          
  
32/ Kontrolný monitoring 
Správa č.19/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: Rádio VIVA a.s..                                  číslo licencie: R/70          
 
33/ Kontrolný monitoring 
Správa č.8/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o., Levice     číslo licencie: R/88       
 
34/ Kontrolný monitoring 
Správa č.63/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
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(monitorované dni: 7., 14. 10. 2011) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.     číslo licencie:T/108  
 
35/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 64/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28. 9. a 5. 10.2011) 
Vysielateľ: Marián Matús      číslo licencie: T/30  
 
36/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 66/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28. 9. 2011) 
Vysielateľ: rEhit s.r.o.       číslo licencie:T/172  
 
37/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 67/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 25. a 28. 10. 2011) 
Vysielateľ:GAAD REAL, s.r.o., Prešov     číslo licencie:TD/49  
 
38/ Kontrolný monitoring 
Správa č.5/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 9.,10. 10. 2011) 
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.      číslo licencie: R/90 
 
39/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 6/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 5. 10. 2011) 
Vysielateľ: Rádio Prešov, s.r.o. Prešov     číslo licencie: R/100 
 
40/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 60/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 24. 9. 2011) 
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o.      číslo licencie:T/89  
 
41/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 59/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 21. 9.2011) 
Vysielateľ: Kultúrny dom A. Hlinku, a.s.    číslo licencie:T/189  
 
42/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 68/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 10. 2011) 
Vysielateľ: Káblová televízia Bánov s.r.o., Bánov   číslo licencie:T/145  
        
43/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 69/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 10. 2011) 
Vysielateľ: Atelier, s.r.o., Krupina     číslo licencie:T/221  
     
44/ SK č.: 129-PgO/O-1732/2009 zo dňa 21. 4. 2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1006/52-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej 
televízie, vysielateľovi na základe zákona 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: OTO 2008/11. 3. 2009 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
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45/ SK č.: 438-PLO/O-5413/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4166/321-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Levočský televízny magazín/27. 6. 2011 
ÚK: L&L média, s.r.o.        číslo licencie: TD/25 
 
46/ SK č.: 439-PLO/O-5414/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 3981/286-2011, 4317/328-2011, 4249/333-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona  
č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Večer pod lampou/23. 6. 2011 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona  
 
47/ SK č.: 487-PLO/O-6201/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5016/370-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň:  Maďarský  magazín/3. 8. 2011 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        
 
NEVEREJNÉ 
 
48/ SK č.: 490-PLO/D-6201/2011 zo dňa 31. 10. 2011 
vo veci žiadosti o  zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/256  
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/256 
 
49/ SK č.: 505-PLO/D-6707/2011 zo dňa 24. 11. 2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/273 
ÚK: OTS s.r.o.         číslo registrácie: TKR/273 
 
50/ SK č.: 247-PLO/D-4177/2010 zo dňa 19. 8. 2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. TD/6 
ÚK: TV 5 s.r.o.        číslo licencie: TD/6 
 
51/ SK č.: 504-PLO/D-6588/2011 zo dňa 18.11.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/91 
ÚK: RADIO ONE,  s.r.o.       číslo licencie: R/91 
 
52/ SK č.: 514-PLO/D-6851/2011 zo dňa 2. 12. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/99 
ÚK: TV Pezinok,  s.r.o.       číslo licencie: T/99 
 
53/ SK č.: 513-PLO/D-6856/2011 zo dňa 5. 12. 2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: AnTechNet,  s.r.o. 
 
54/ SK č.: 521-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/33 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
 
55/ Rôzne 
 

************************* 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1365 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
sú splnené. 
 
Uznesenie č. 11-22/1.1198: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 522-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/37 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 11-22/2.1199: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 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 znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 522-
PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 posúdila žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne 
vysielanie č. TD/37 účastníka konania: 
 
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
Nám. Oslobodenia 11 
905 01 Senica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

odníma 
 
licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/37 ku dňu 31. 12. 2011. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1366: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T:  20. 1. 2012                                              Z: PLO  
 
K bodu 3/ 
SK č.: 523-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/38 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
  
Uznesenie č. 11-22/3.1200: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 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 znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 523-
PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 posúdila žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne 
vysielanie č. TD/38 účastníka konania: 
 
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
Nám. Oslobodenia 11 
905 01 Senica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho 
poriadku vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

odníma 
 
licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/38 ku dňu 31. 12. 2011. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-19/1367: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2012                                               Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
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SK č.: 524-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/39 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 11-22/4.1201: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 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 znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 524-
PLO/D-6981/2011 zo dňa 12.12.2011 posúdila žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne 
vysielanie č. TD/39 účastníka konania: 
 
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
Nám. Oslobodenia 11 
905 01 Senica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

odníma 
 
licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/39 ku dňu 31. 12. 2011. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-21/1368: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2012                                 Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 525-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/40 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 11-22/5.1202: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 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 znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 525-
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PLO/D-6981/2011 zo dňa 12.12.2011 posúdila žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne 
vysielanie č. TD/40 účastníka konania: 
 
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
Nám. Oslobodenia 11 
905 01 Senica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

odníma 
 
licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/40 ku dňu 31. 12. 2011. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-21/1369: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 20. 1. 2012                                                  Z: PLO 
 
K bodu 6/ 
SK č.: 526-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. TD/41 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 11-22/6.1203: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 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 znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 526-
PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 posúdila žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne 
vysielanie č. TD/41 účastníka konania: 
 
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
Nám. Oslobodenia 11 
905 01 Senica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto  
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rozhodnutie: 
 
Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

odníma 
 
licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/41 ku dňu 31. 12. 2011. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1370: 
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 20.  1.  2012                                               Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK č.: 527-PLO/D-6980/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TV SEN) 
ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
 
Uznesenie č. 11-22/7.1204: 
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. 527-PLO/D-6980/2011 zo dňa  
12. 12. 2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade 
účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
PaedDr. Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
Štúrova 147/201 
905 01 Senica 
 
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 
 

u deľu je  
 

licenciu č. TD/61 ku dňu 1. 1. 2012 
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
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I. 
 
1.   Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
      Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MVDS 
2.   Názov programovej služby: TV SEN 
3.   Jazyk vysielania: slovenský  
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou      

(podľa  podania účastníka konania č. 6980/2011 zo dňa 12. 12. 2011)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 78,82 % 
Programy – min. 21,18 % (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo – 8,19 % 
Publicistika:  
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 81,97 % 
Dokumentárne programy – 9,84 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 %“ 

 
6.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
21,18% 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa  

II. 
  
Doložka iného verejného prenosu: 
 

• KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, 
• MMDS, IPTV.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1371: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní a zašle ho účastníkovi konania spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 1. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK č.: 528-PLO/D-6979/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVB) 
ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
 
Uznesenie č. 11-22/8.1205: 
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. 528-PLO/D-6979/2011 zo dňa  
12. 12. 2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade 
účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
PaedDr. Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
Štúrova 147/201 
905 01 Senica 
 
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 
 

u deľu je  
 

licenciu č. TD/62 ku dňu  1. 1. 2012 
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

I. 
 
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MVDS 
2. Názov programovej služby: TVB  
3. Jazyk vysielania: slovenský  
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou      

(podľa  podania účastníka konania č. 6979/2011 zo dňa 12. 12. 2011)  
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a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 78,82 % 
Programy – min. 21,18 % (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo – 8,19 % 
Publicistika:  
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 81,97 % 
Dokumentárne programy – 9,84 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 %“ 

 
6.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
21,18% 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa  
 

II. 
  
Doložka iného verejného prenosu: 
 

• KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, 
• MMDS, IPTV.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-22/1372: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní a zašle ho účastníkovi konania spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 1. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
SK č.: 529-PLO/D-6978/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVM) 
ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
 
Uznesenie č. 11-22/9.1206: 
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. 529-PLO/D-6978/2011 zo dňa  
12. 12. 2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade 
účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
PaedDr. Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
Štúrova 147/201 
905 01 Senica 
 
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 
 

u deľu je  
 

licenciu č. TD/63 ku dňu 1. 1. 2012 
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MVDS 
2. Názov programovej služby: TVM  
3. Jazyk vysielania: slovenský  
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou      

(podľa  podania účastníka konania č. 6978/2011 zo dňa 12. 12. 2011)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 78,82 % 
Programy – min. 21,18 % (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo – 8,19 % 
Publicistika:  
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 81,97 % 
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Dokumentárne programy – 9,84 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 %“ 

 
6.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
21,18% 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa  
 

II. 
  
Doložka iného verejného prenosu: 
 

• KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, 
• MMDS, IPTV.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1373: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní a zašle ho účastníkovi konania spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 1. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK č.: 530-PLO/D-6977/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVS) 
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ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
 
Uznesenie č. 11-22/10.1207: 
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. 530-PLO/D-6977/2011 zo dňa 
12.12.2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade 
účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
PaedDr. Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
Štúrova 147/201 
905 01 Senica 
 
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 
 

u deľu je  
 

licenciu č. TD/64 ku dňu 1. 1. 2012 
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

 
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MVDS 
2. Názov programovej služby: TVS 
3. Jazyk vysielania: slovenský  
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou      

(podľa  podania účastníka konania č. 6977/2011 zo dňa 12. 12. 2011)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 78,82 % 
Programy – min. 21,18 % (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo – 8,19 % 
Publicistika:  
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 81,97 % 
Dokumentárne programy – 9,84 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 %“ 
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6.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
21,18% 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa  
 

II. 
  
Doložka iného verejného prenosu: 
 

• KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, 
• MMDS, IPTV.  

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1374: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní a zašle ho účastníkovi konania spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 1. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK č.: 531-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (TVST) 
ÚK: Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
 
Uznesenie č. 11-22/11.1208: 
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. 531-PLO/D-6981/2011 zo dňa 
12.12.2011, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
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o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade 
účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
PaedDr. Ivan Príkopa – VIDEOŠTÚDIO RIS 
Štúrova 147/201 
905 01 Senica 
 
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 
 

u deľu je  
 

licenciu č. TD/65 ku dňu 1. 1. 2012 
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, MVDS 
2. Názov programovej služby: TVST 
3. Jazyk vysielania: slovenský  
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou      

(podľa  podania účastníka konania č. 6977/2011 zo dňa 12. 12. 2011)  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 78,82 % 
Programy – min. 21,18 % (z toho preberaný program 0 %) 
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo – 8,19 % 
Publicistika:  
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 81,97 % 
Dokumentárne programy – 9,84 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 %“ 

 
6.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
21,18% 
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
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8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa  
 

II. 
  
Doložka iného verejného prenosu: 
 

• KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, 
• MMDS, IPTV.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1375: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní a zašle ho účastníkovi konania spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 1. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6218/439-2011      
(na vysielanie programu Správy, Šport+ z dňa 1. 11. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                      číslo licencie: T/125 
  
 
 
Uznesenie č. 11-22/12.1209: 
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. 6218/439-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1376: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 30. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6414/447-2011      
(na vysielanie programu Krimi Noviny z dňa 14. 7. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                číslo licencie: T/3 
 
Uznesenie č. 11-22/13.1210: 
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. 6414/447-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1377: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 30. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5452/396-2011      
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 20. 9. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-22/14.1211: 
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. 5452/396-2011 smerujúcu 
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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 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1378: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5851/422-2011     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 5. 9. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-22/15.1212: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že v rámci 
programovej služby TV Markíza dňa 5. 9. 2011 o cca 19:00 hod. odvysielal v programe Televízne 
noviny informácie o programe Let´s Dance, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej 
komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1379: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 3. 1. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 11-22/1380: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
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T: 30. 12. 2011                           Z: PgO        
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6014/431-2011     
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dňa 3. – 10. 10. 2011) 
Vysielateľ: L & L média, s.r.o.                       číslo licencie: TD/25 
 
Uznesenie č. 11-22/16.1213: 
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. 6014/431-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby LTM vysielateľa L & L média, s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-22/16.1214: 
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 L & L média, 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 Levočský magazín odvysielaného dňa  
3. 10. 2011 o cca 18:00 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1381: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 30. 12. 2011                                Z: PgO 
 
Úloha č. 11-22/1382: 
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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: 3. 1. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5853/423-2011.      
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 8. 9. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-22/17.1215: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že program 
Teleráno odvysielaný v rámci programovej služby TV Markíza dňa 8. 9. 2011 o cca 6:00 hod. 
obsahoval informácie o programe Let´s Dance, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej 
komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1383: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 3. 1. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 11-22/1384: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 30. 12. 2011                           Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5858/424-2011     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12. 9. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-22/18.1216: 
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. 5858/424-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
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spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1385: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2011                                            Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5643/415-2011      
(na vysielanie programu iQvíz casino z dňa 9. 9. 2011)  
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.                      číslo licencie: TD/10 
 
Uznesenie č. 11-22/19.1217: 
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 PHONOTEX, spol. s r.o. vo veci 
možného porušenia § 32 ods. 4 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že na 
programovej službe TV8 dňa 9. 9. 2011 o cca 14:09 hod. odvysielal komunikát s názvom iQvíz casino, 
ktorý mohol naplniť definíciu telenákupu podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., pričom 
v rámci tohto komunikátu mohlo dôjsť k poškodzovaniu dôvery spotrebiteľov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1386: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 3. 1. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 11-22/1387: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
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T: 30. 12. 2011                           Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5452/399-2011      
(na vysielanie programu Bostonské zločiny z dňa 20. 9. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-22/20.1218: 
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. 5452/399-2011 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 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1388: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 30. 12. 2011                   Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5778/419-2011      
(na vysielanie programu Naostro z dňa 9. 10. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-22/21.1219: 
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. 5778/419-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu programovej služby Rádio Slovensko vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, 
vysielateľa na základe zákona a uznala ju podľa § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1389: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2011                                            Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 7/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9., 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: EUROPA2 , a.s., Bratislava                     číslo licencie: R/105 
 
Uznesenie č. 11-22/22.1220: 
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 EUROPA 2, a.s., vo 
veci možného porušenia  

I.  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Europa 
2 dňa 26. 9. 2011 o cca 7:16 hod., 7:31 hod., 8:16 hod., 8:45 hod., 9:19 hod., 10:16 hod., 
10:52 hod., 11:17 hod., 12:15 hod., 13:18 hod., 14:19 hod., 15:14 hod., 15:34 hod., 16:16 
hod., 17:17 hod., 19:17 hod., 19:21 hod., 20:18 hod. a dňa 27. 9. 2011 o cca 6:17 hod., 
6:32 hod., 7:17 hod., 7:31 hod., 8:17 hod., 8:29 hod., 9:22 hod., 10:19 hod., 11:19 hod., 
11:38 hod., 12:15 hod., 13:17 hod., 14:16 hod., 15:15 hod., 16:15 hod., 17:19 hod., 18:18 
hod., 18:32 hod., 19:20 hod., 20:18 hod., 21:16 hod., 22:16 hod. odvysielal komunikát 
napĺňajúci definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a ktorý nebol 
rozoznateľne a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby,  

II.  § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Europa 
2 odvysielal dňa 26. 9. 2011 o cca 6:07 hod., 8:06 hod., 11:34 hod.  komunikát 
propagujúci produkt BeBe Dobré ráno, o cca 6:39 hod., 7:05 hod. komunikát propagujúci 
produkt Adidas Originals, o cca 7:22 hod., 10:33 hod., 12:33 hod., 15:32 hod. komunikát 
propagujúci podujatie Karneval Rio de Janeiro, o cca 8:34 hod. komunikát propagujúci 
produkt Adidas Originals a web www.europa.sk (sekciu aktuálne zľavy Europy 2), o cca 
10:15 hod., 14:18 hod., 17:34 hod.  komunikát propagujúci web www.europa2.sk (sekciu 
aktuálne zľavy Europy 2), o cca 10:16 komunikát propagujúci web www.pokec.sk,  a dňa 
27.9.2011 o cca 6:06 hod., 8:07 hod., 11:17 hod., 14:14 hod. komunikát propagujúci 
produkt BeBe Dobré ráno, o cca 6:36 hod., 7:07 hod., 16:49 komunikát propagujúci 
produkt Adidas Originals, o cca 7:39 hod., 9:47 hod. komunikát propagujúci web 
www.europa2.sk (sekciu aktuálne zľavy Europy 2), 10:16 hod., 12:47 hod. komunikát 
propagujúci podujatie Karneval Rio de Janeiro, ktoré mohli naplniť definíciu dlhšieho 
reklamného oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru 
podľa § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. bez tohto, aby vysielanie týchto komunikátov 
zreteľne oddelil slovným upozornením na charakter tohto vysielania, 

III.  § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Europa 
2 odvysielal dňa 26. 9. 2011 o cca 6:07 hod., 8:06 hod., informácie o produkte BeBe 
Dobré ráno a webe www.beberytmus.sk, o cca 6:39 hod., 7:05 hod. informácie o produkte 
Adidas Originals, o cca 7:22 hod. informácie o podujatí Karneval Rio de Janeiro, o cca 
8:34 hod. informácie o produkte Adidas Originals a webe www.europa.sk (sekcii aktuálne 
zľavy Europy 2), o cca 10:15 hod., 17:34 hod. informácie o webe www.europa2.sk (sekcii 
aktuálne zľavy Europy 2), o cca 10:16 informácie o webe www.pokec.sk a dňa 27. 9. 
2011 o cca 6:06 hod., 8:07 hod., 11:17 hod. informácie o produkte BeBe Dobré ráno, 
o cca 6:36 hod., 7:07 hod. informácie o produkte Adidas Originals, o cca 7:39 hod., 9:47 
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hod. informácie o webe www.europa2.sk (sekcii aktuálne zľavy Europy 2), ktoré mohli 
naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z.. 

 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1390: 
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: 3. 1. 2011                    Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 11/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9., 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.                          číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 11-22/23.1221: 
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 D.EXPRES, a.s., 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie R/66 
 

I.  vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
 
že na programovej službe Rádio Expres dňa 26.09.2011 o cca 15:56 hod. a dňa 27.09.2011 o cca 7:57 
a 15:58 hod. odvysielal reklamné bloky, ktorých začiatok vysielania nebol od iných častí programovej 
služby riadne oddelený zvukovým prostriedkom, čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamy bez jej 
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné 
s inými zložkami programovej služby, 
 

II.  vo veci možného porušenia § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
 
že na programovej službe Rádio Expres dňa 26.09.2011 o cca 7:10 odvysielal v rámci programu 
Hemendex dlhšie reklamné oznámenie spracované do podoby programu, ktoré informovalo o 
televíznom programe Česko Slovensko má talent bez jeho oddelenia od programu Hemendex slovným 
upozornením, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne oddeliť začiatok aj koniec vysielania 
takéhoto programu slovným upozornením na charakter tohto vysielania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1391: 
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: 3. 1. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 12/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: RTVS, Rádio Slovensko, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-22/24.1222: 
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 Rozhlas a televízia 
Slovenska, vysielateľ na základe zákona v súvislosti s tým, že 

 
I. 
 

na programovej službe Rádio FM  
a) odvysielal dňa 26. 9. 2011 o cca. 22:00 hod. komunikát označujúci za sponzora programu 
prevádzkovateľa internetového portálu www.metalopolis.net, ktorý mohol naplniť definíciu reklamy 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., a mohol byť odvysielaný bez toho, aby bol rozoznateľne  
a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami 
programovej služby a dňa 26.09.2011 o cca. 08:00 hod., 10:59 hod., 14:00 hod., 17:31 hod., 20:01 
hod. a dňa 27. 9. 2011 o cca. 09:00 hod., 10:29 hod., 12:31 hod. a 18:00 hod. komunikát informujúci 
o filme DOM, ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., a 
mohol byť odvysielaný bez toho, aby bol rozoznateľne a zreteľne oddelený od iných častí 
programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby, čím mohlo 
dôjsť k porušeniu § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
b) odvysielal  dňa 26. 9. 2011 o cca 18:35 hod a 19:35 hod a dňa 27. 9. 2011 o cca 18:36 hod a 19:33 
hod. program Fíčr_FM, pričom sponzorský odkaz sponzora programu uviedol len na začiatku 
predmetného programu čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. označiť sponzora programu na začiatku a na konci programu, 
 

II. 
 

na programovej službe Rádio Patria odvysielal dňa 27. 9. 2011 o cca 14:44 hod. v programe Od 
druhej do piatej – Kettötöl Ötig rozhovor s riaditeľkou putovného Veľkého budapeštianskeho cirkusu 
obsahujúci informácie o tomto cirkuse, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej 
komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť k porušeniu § 31a ods. 4 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1392: 
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: 3. 1. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.13/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: RTVS, Rádio FM, vysielateľ na základe zákona  
 
Viď uznesenie v bode č. 24.  
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 15/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: RTVS, Rádio Devín, vysielateľ na základe zákona 
 
Viď uznesenie v bode č. 24.  
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.17/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: RTVS, Rádio Regina, vysielateľ na základe zákona  
 
Viď uznesenie v bode č. 24.  
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.16/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: RTVS, Rádio Patria vysielateľ na základe zákona 
 
Viď uznesenie v bode č. 24.  
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 9/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: Rádio Lumen, s.r.o.                         číslo licencie: R/75 
 
Uznesenie č. 11-22/29.1223: 
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.  
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 9/11/Ro o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z .z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 26. 9. a 27. 9. 2011 vysielateľa Rádio LUMEN, spol. s.r.o. s licenciou č. R/75 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1393: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2011                                   Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.18/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: RADIO, a.s.                                                           číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 11-22/30.1224: 
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 RADIO, a.s., vo veci 
možného porušenia § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe 
FUN RADIO dňa 26. 9. 2011 odvysielal o cca 07:24 a cca 09:24 hod. komunikát propagujúci 
spoločnosť Quiltex a. s., o cca 05:48 hod. a cca 07:30 hod. komunikát propagujúci službu FunFón, 
o cca 07:52 hod. komunikát propagujúci spoločnosť ArtLogos, inštitúcia vzdelávania, o cca 09:54 hod. 
komunikát propagujúci jazykovú školu Royal school, o cca 15:25 hod. komunikát propagujúci 
rýchlovarnú kanvicu značky Russell Hobbs a dňa 27. 9. 2011 o cca 05:38 hod. a cca 07:56 hod. 
komunikát propagujúci službu FunFón, o cca 07:22 a cca 09:25 hod. komunikát propagujúci 
spoločnosť Quiltex a. s., o cca 07:50 hod. komunikát propagujúci spoločnosť ArtLogos, inštitúcia 
vzdelávania, o cca 09:52 hod. komunikát propagujúci jazykovú školu Royal schol, o cca 17:07 hod. 
komunikát propagujúci rýchlovarnú kanvicu značky Russell Hobbs, ktoré mohli naplniť definíciu 
dlhšieho reklamného oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru podľa  
§ 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. bez tohto, aby vysielanie týchto komunikátov zreteľne oddelil 
slovným upozornením na charakter tohto vysielania.    
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
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Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1394: 
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: 3. 1. 2011                    Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.14/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                                               číslo licencie: R/84 
 
Uznesenie č. 11-22/31.1225: 
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 TAM ART 
PRODUCTIONS, s.r.o. vo veci možného porušenia 
 
I.  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby Jemné 

Melódie odvysielal dňa 26.09.2010 o cca 05:30, 05:59, 06:29, 07:01, 07:31, 08:01, 08:31, 
09:00, 14:59, 15:58, 16:58, 17:58 a dňa 27.09.2011 o cca 05:28, 06:01, 06:30, 06:58, 07:29, 
07:59, 08:31, 08:58, 15:00, 15:59, 16:59, 18:00 hod. pred a po správach o počasí komunikát 
označujúci za sponzora počasia poskytovateľa služieb na internetovej stránke 
www.supermajster.sk a dňa 26.09.2011 o cca 17:59, 18:59, 20:00, 20:59, 21:58, 22:55, 23:55 
a dňa 27. 9. 2011 o cca 18:01, 19:01, 19:58, 20:59, 21:59, 22:58, 23:58 počas programu 
Príjemný večer s rádiom Jemné Melódie komunikát propagujúci kozmetiku Viaderm, ktoré 
mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a mohli byť 
odvysielané bez toho, aby boli rozoznateľne a zreteľne oddelené od iných častí programovej 
služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

II.   § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby Jemné 
Melódie odvysielal dňa 26. 9. 2011 o cca 06:43 a dňa 27. 9. 2011 o cca 06:39 komunikáty 
propagujúce produkt Indol 3C, dňa 26.09.2011 o cca 07:13 komunikát propagujúci kurzy 
v Inštitúte jazykov a vzdelávania a dňa 27. 9. 2011 o cca 07:10 komunikát propagujúci 
internetovú stránku www.topankovo.sk, ktoré mohli naplniť definíciu dlhšieho reklamného 
oznámenia spracovaného do podoby programu informačného charakteru podľa § 35 ods. 8 
zákona č. 308/2000 Z. z. bez tohto, aby vysielanie týchto komunikátov zreteľne oddelil 
slovným upozornením na charakter tohto vysielania.    

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-22/1395: 
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: 3. 1. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.19/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: Rádio VIVA a.s.                                                                 číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 11-22/32.1226: 
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 Rádio VIVA, a.s., 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie R/70  
 

I.  vo veci možného porušenia § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
 
že na programovej službe Rádio Viva dňa 26.09.2011 o cca 7:49, 10:47 a 16:20 odvysielal dlhšie 
reklamné oznámenia spracované do podoby programu, ktoré informovali o anatomickom vankúši 
spoločnosti SEGUM invest s.r.o. a dňa 26. 9. 2011 o cca 20:19 hod. a 20:38 hod. odvysielal dlhšie 
reklamné oznámenia spracované do podoby programu, ktoré informovali o vinohradníctve a vinárstve 
Skovajsa bez ich oddelenia od ostatných zložiek programovej služby slovným upozornením, čím 
mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne oddeliť začiatok aj koniec vysielania takéhoto programu 
slovným upozornením na charakter tohto vysielania,  
 

II.  vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
 
že na programovej službe Rádio Viva dňa 26. 9. 2011 o cca 11:19 hod. a dňa 27. 9. 2011 o cca 10:20 
hod. odvysielal sponzorovaný program Kniha na tento deň, ktorý na začiatku neoznačil obchodným 
menom osoby, ktorá ho sponzorovala, čim mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne označiť 
sponzorovaný program názvom, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom  
a priezviskom, ak ide o fyzickú osobu, ktorá plnenie poskytla, na začiatku programu a na konci 
programu.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1396: 
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: 3. 1. 2012                    Z: PLO 
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K bodu 33/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.8/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 9. 2011 a 27. 9. 2011) 
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o., Levice                       číslo licencie: R/88       
 
Uznesenie č. 11-22/33.1227: 
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. 8/11/Ro o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 26. 9. a 27. 9. 2011 vysielateľa GES Slovakia, s.r.o. s licenciou č. R/88 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1397: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2011                                   Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.63/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 7., 14. 10. 2011) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.                      číslo licencie:T/108  
 
Uznesenie č. 11-22/34.1228: 
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. 63/11/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 7. 10. 2011 a 14. 10. 2011 vysielateľa Quartex group, s.r.o., Holíč, s licenciou č. T/108 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-22/1398: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2011                       Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 64/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28. 9. a 5. 10.2011) 
Vysielateľ: Marián Matús                        číslo licencie: T/30  
 
Uznesenie č. 11-22/35.1229: 
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. 64/11/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 28.09. a 05.10.2011 vysielateľa Marián Matús s licenciou č. T/30 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1399: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2011                                   Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 66/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28. 9. 2011) 
Vysielateľ: rEhit s.r.o.                        číslo licencie:T/172  
 
Uznesenie č. 11-22/36.1230: 
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. 66/11/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 28.09.2011 vysielateľa rEhit s.r.o. s licenciou č. T/172 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1400: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2011                                   Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 67/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 25. a 28. 10. 2011) 
Vysielateľ: GAAD REAL, s.r.o., Prešov        číslo licencie:TD/49  
 
Uznesenie č. 11-22/37.1231: 
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. 67/2011/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 25. a 28.10.2011 vysielateľa GAAD REAL, s.r.o. s licenciou č. TD/49 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1401: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2011                                   Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.5/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 9.,10. 10. 2011) 
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.                        číslo licencie: R/90 
 
Uznesenie č. 11-22/38.1232: 
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. 5/2011/RO o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 09.10.2011 a 10.10.2011 vysielateľa T.W.Rádio, s.r.o. s licenciou č. R/90 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1402: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2011                                   Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 6/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 5. 10. 2011) 
Vysielateľ: Rádio Prešov, s.r.o. Prešov                    číslo licencie: R/100 
 
Uznesenie č. 11-22/39.1233: 
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 Rádio Prešov, s.r.o., 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie R/100 vo veci možného porušenia § 35 ods. 8 zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe RÁDIO PREŠOV dňa 5. 10. 2011 
o cca 6:30 hod. odvysielal dlhšie reklamné oznámenie informujúce o denníku Prešovský večerník 
a dňa 5. 10. 2011 o cca 7:29 hod. odvysielal dlhšie reklamné oznámenie informujúce o denníku Korzár 
bez ich oddelenia od ostatných zložiek programovej služby slovným upozornením, čím mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zreteľne oddeliť začiatok aj koniec vysielania takéhoto programu slovným 
upozornením na charakter tohto vysielania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1403: 
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: 3. 1. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 60/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 24. 9. 2011) 
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o.                         číslo licencie:T/89  
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Uznesenie č. 11-22/40.1234: 
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. 60/11/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 24.09.2011 od 17.00 – 24.00 hod. vysielateľa TVR a RE, s.r.o. s licenciou č. T/89 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1404: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2011                                   Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 59/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 21. 9. 2011) 
Vysielateľ: Kultúrny dom A. Hlinku, a.s.                     číslo licencie:T/189  
 
Uznesenie č. 11-22/41.1235: 
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. 59/11/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 21. 9. 2011 vysielateľa Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. s licenciou č. T/189 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1405: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2011                                   Z: PgO 
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K bodu 42/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 68/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 10. 2011) 
Vysielateľ: Káblová televízia Bánov s.r.o., Bánov                    číslo licencie:T/145  
 
Uznesenie č. 11-22/42.1236: 
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. 68/2011/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 26.10.2011 vysielateľa Káblová televízia – Bánov (KTB), s.r.o., Bánov s licenciou č. T/145 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1406: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2011                                   Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 69/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 26. 10. 2011) 
Vysielateľ: Atelier, s.r.o., Krupina                      číslo licencie:T/221  
 
Uznesenie č. 11-22/43.1237: 
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. 69/2011/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 26. 10. 2011 vysielateľa Atelier, s.r.o., Krupina s licenciou č. T/221 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 



 39 

Úloha č. 11-22/1407: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 12. 2011                                   Z: PgO 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 129-PgO/O-1732/2009 zo dňa 21. 4. 2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1006/52-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej 
televízie, vysielateľovi na základe zákona 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: OTO 2008/11. 3. 2009 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-22/44.1238: 
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. účinného ku dňu 11. 3. 2009 o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 516/2008 Z. z. (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku 
dňu 11. 3. 2009 rozhodla, že účastník správneho konania č. 129-PgO/O-1732/2009 Slovenská 
televízia, vysielateľ na základe zákona   

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  
(v znení platnom a účinnom v čase spáchania správneho deliktu) 

 
tým, 

 
že nezabezpečil, aby sponzorovaný program OTO 2008, odvysielaný na programovej službe Jednotka 
dňa 11. 3. 2009 o cca 20.15 hod. priamo nepodporoval predaj/počúvanosť programovej služby FUN 
RÁDIO tretej osoby Rádio, a.s. a to osobitnými propagačnými zmienkami, cit. „Chcem sa poďakovať 
divákom všetkých televízií  za to, že svojím diváctvom vytvárajú príjemné konkurenčné prostredie, 
chcem sa poďakovať, televízii Markíza som hovorila, pre istotu dvakrát, a rozhodne si myslím, že tu 
stojím aj preto, že ja som Fun Rádio a (potlesk), takže aj touto cestou chcem sa poďakovať Petrovi 
Nuňezovi aj s manželkou za to, že na mňa v tomto mediálnom svete dávajú pozor a všetkým kolegom, 
konkurencii za to, že nebola hocijaká“, „Menovite by som chcel pozdraviť aj majstra Chudíka, ktorého 
si nesmierne vážim, lebo aj on je Fun Rádio. Je mi veľkou cťou, že môžem tento rok vyhlásiť 
absolútneho OTA spolu s Jankou Prágerovou, mimochodom, kto neprišiel k nám lyžovať, tento rok, 
veľmi zle sa mu bude dariť v tejto kríze, ale môžete to ešte napraviť, máme znížené ceny. (Potlesk) 
Takže ja by som Vám si dovolil oznámiť absolútneho OTA, Janka ho odovzdá, a stáva sa ním pán 
Kollár. Kuly“  o uvedenej službe,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
za čo Rozhlasu a televízii Slovenska, ktorý je v zmysle § 23 ods.1 zákona č. 532/2010 Z. z. právnym 

nástupcom Slovenskej televízie, vysielateľa na základe zákona ukladá, 
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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 3 000  € , slovom tritisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 11. 3. 2009: „Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 11.3.2009 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 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1408: 
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 Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe 
zákona. 
T: 20. 1. 2012                  Z: PLO 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 438-PLO/O-5413/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4166/321-2011) 
 
Uznesenie č. 11-22/45.1239: 
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. 438-PLO/O-5413/2011 vedené 
voči spoločnosti L & L média, 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 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
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Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1409: 
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: 3. 1. 2012                                                                                                                                  Z: PLO 
 
Úloha č. 11-22/1410: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 439-PLO/O-5414/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 3981/286-2011, 4317/328-2011, 4249/333-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona  
č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Večer pod lampou/23. 6. 2011 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-22/46.1240: 
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. 439-
PLO/O-5414/2011 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

 
p o r u š i l 

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

 
tým, 
 

že dňa 23. 6. 2011 o cca 20:15 hod. odvysielal na programovej službe Dvojka program Večer pod 
lampou, súčasťou ktorého bola diskusia o kauze „Cervanová“, ktorou došlo k nezabezpečeniu 
všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
za čo mu ukladá podľa ustanovenia podľa § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z .z. sankciu – 
odvysielať oznam o porušení zákona. 
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Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000  
Z. z. bezprostredne pred tromi najbližšími po sebe nasledujúcimi odvysielaniami premiéry programu 
Večer pod lampou, počnúc tretím dňom odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
 
Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v písomnej a súčasne v čítanej 
podobe bez sprievodnej hudby a doplňujúceho komentára. Účastník konania bezodkladne oznámi 
termín odvysielania oznamu Rade.  
 
Text oznamu: 
„Rozhlas a televízia Slovenska odvysielal dňa 23. 6. 2011 program Večer pod lampou, ktorého 
súčasťou bola diskusia o kauze „Cervanová“. V diskusii bol tento prípad prezentovaný výhradne 
z pohľadu odsúdených osôb, bez poskytnutia relevantných informácií z odôvodnení právoplatných 
rozsudkov, čím bol porušený § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., zakladajúci povinnosť 
zabezpečiť vo vysielaní všestrannosť a názorovú pluralitu. Z toho dôvodu Rada pre vysielanie 
a retransmisiu uložila RTVS  sankciu odvysielať tento oznam o porušení zákona.“ 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

II. povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 23. 6. 2011 o cca 20:15 hod. odvysielal v rámci programovej služby Dvojka program Večer pod 
lampou, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti 
prokurátora M. Valašíka, Ľ. Cervanovej a forenzného psychológa G. Dobrotku,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, 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. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 50 000 €, slovom päťdesiattisíc 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 
Abrahám za 
Alakša  zdržal sa 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   zdržal sa 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 6-0-3, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1411: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 1. 2012                  Z: PLO 
 
Úloha č. 11-22/1412: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 30. 12. 2011                             Z: PgO 
 
K bodu  47/ 
SK č.: 487-PLO/O-6201/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5016/370-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň:  Maďarský  magazín/3. 8. 2011 
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                    
 
Uznesenie č. 11-22/47.1241: 
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. 487-PLO/O-
6201/2011 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 

p o r u š i l 

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

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 došlo k nezabezpečeniu všestrannosti 
informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej televíznej programovej služby Dvojka. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, 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 
Abrahám zdržal sa 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1413: 
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:  20. 1. 2012                             Z: PLO  
 
Úloha č. 11-22/1414: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 490-PLO/D-6201/2011 zo dňa 31. 10. 2011 
vo veci žiadosti o  zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/256  
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/256 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 505-PLO/D-6707/2011 zo dňa 24. 11. 2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/273 
ÚK: OTS s.r.o.         číslo registrácie: TKR/273 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 50/ 
SK č.: 247-PLO/D-4177/2010 zo dňa 19. 8. 2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. TD/6 
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ÚK: TV 5 s.r.o.        číslo licencie: TD/6 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 51/ 
SK č.: 504-PLO/D-6588/2011 zo dňa 18.11.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/91 
ÚK: RADIO ONE,  s.r.o.                         číslo licencie: R/91 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 52/ 
SK č.: 514-PLO/D-6851/2011 zo dňa 2. 12. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/99 
ÚK: TV Pezinok,  s.r.o.                         číslo licencie: T/99 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 53/ 
SK č.: 513-PLO/D-6856/2011 zo dňa 5. 12. 2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: AnTechNet,  s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 54/ 
SK č.: 521-PLO/D-6981/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/33 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
55/ Rôzne   
 
1/ Zánik licencie zo zákona  
ÚK: European Television – medicus, a.s.                    číslo licencie: T/166 
 
Uznesenie č. 11-22/55.1259: 
Rada zobrala na vedomie informáciu o zániku licencie č. T/166 na televízne  vysielanie, držiteľom 
ktorej bola spoločnosť European Television – medicus, a.s., Bratislava. Licencia zanikla dňa 
10.08.2011, t.j. dňom výmazu spoločnosti European Television – medicus, a.s., Bratislava 
z obchodného registra. 
 
2/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby: www.tvregion.tv, www.tvregion.com 
Vysielateľ: Senická regionálna rozvojová agentúra Trnavského samosprávneho kraja – SeRRA TTSK, 
Senica                   číslo podania: 6055/2011      
 
Uznesenie č. 11-22/55.1260: 
Rada zobrala na vedomie oznámenie Senickej regionálnej rozvojovej agentúry Trnavského 
samosprávneho kraja – SeRRA TTSK zo dňa 24.10.2011 o prevádzkovaní služby na www.region.tv, 
www.region.com a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že 
predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespadá pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-22/1422: 
Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa o uznesení, ktoré prijala Rada. 
T: 30. 12. 2012                                            Z: PgO 
 
3/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby: www.tvlevoca.sk 
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným                   číslo podania:6036/2011 
 
Uznesenie č. 11-22/55.1261: 
Rada prijala oznámenie spoločnosti TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným zo dňa 
03.10.2011 v časti týkajúcej sa sekcie „archív relácií“  prevádzkovanej na internetovej stránke 
www.tvlevoca.sk v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky 
náležitosti a predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná 
spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 11-22/1423: 
Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa, spoločnosť TV Levoča, spoločnosť s ručením o vybavení 
jej oznámenia zo dňa 3. 10. 2011. 
T: 30. 12. 2011                                Z: PgO 
 
4/ Doplnenie k bodom č.24, 25, 26 a 27 
Vysielateľ: RTVS (Rádio Slovensko, Rádio FM, Rádio Devín a Rádio Regina) 
 
Uznesenie č. 11-22/55.1262: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie doplnenie k správam č.12/2011/Ro, 
15/2011/Ro a 17/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z. 
 

5/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. novembru 2011 

Predkladá: RK, OE 



 47 

Uznesenie č. 11-22/55.1263: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie čerpanie rozpočtu k 30. 11. 2011. 

 
 
 
 
V Bratislave dňa 20. 12. 2011 
  
 
                   prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                               
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Pavol Dinka 


