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Zápisnica č. 01/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa 10. 1. 2012 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: PhDr. Dana Podracká 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 461-PLO/D-5743/2011 zo dňa 7. 10. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.   
 
3/ / Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6417/448-2011     
(na vysielanie programu Športové noviny z dňa 8. 11. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6204/432-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6092/429-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6290/437-2011     
(na vysielanie programu Ako som spoznal vašu mamu z dňa 31. 10. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/219 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6114/430-2011     
(na vysielanie programu Semeno pochybnosti z dňa 23. 10. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6115/428-2011      
(na vysielanie programu Počasie zo dňa 19. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5933/425-2011     
(na vysielanie programu Mama, ožeň ma zo dňa 11. 10. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6203/436-2011      
(na vysielanie upútaviek k programu Let´s Dance zo dňa 28. 10. 2011)  



 2 

Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
11/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 71/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 2. 10. 2011) 
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.                 číslo licencie: T/207 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 70/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 9. 11. 2011 a 13. 11. 2011) 
Vysielateľ: TV Centrum, s.r.o.            číslo licencie: T/178 
 
13/ SK č.: 463-PLO/O-5942/2011 zo dňa 11. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4479/336-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Dva a pol chlapa 22. časť/11.06.2011 o cca 09:30 hod.  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41 
 
14/ SK č.: 486-PLO/O-6200/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5109/379-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Farma/29.08.2011 o cca 20:00 hod.   
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
15/ SK č.: 506-PLO/D-6706/2011 zo dňa 24. 11. 2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/101 
ÚK: OTS, s.r.o.               číslo licencie: T/101 
 
16/ SK č.: 533-PLO/D-6858/2011 zo dňa 5. 12. 2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/78 
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.            číslo licencie: T/78 
 
17/ SK č.: 532-PLO/D-6985/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/104 
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.           číslo licencie: R/104 
 
18/ SK č.: 338-PLO/D-2526/2011 zo dňa 20. 4. 2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/114 
ÚK: Televízne káblové rozvody, spol. s.r.o.           číslo registrácie: TKR/114  
 
19/ SK č.: 536-PLO/D-7061/2011 zo dňa 16. 12. 2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/238 
ÚK: AVC, spol. s r.o.                          číslo registrácie: TKR/238 
 
20/ SK č.: 519-PLO/D-6975/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/221 
ÚK: Ján Homola – Cabel televizion HOMAYER          číslo registrácie: TKR/221 
 
21/ SK č.: 538-PLO/D-7112/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/305 
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ÚK: Mikuláš Kósa             číslo registrácie: TKR/305 
 
22/ Rôzne  
 

************************* 
 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1423 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
sú splnené. 
 
Uznesenie č. 12-01/1.001: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
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. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 461-PLO/D-5743/2011 zo dňa 7. 10. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.   
 
Rada odročila hlasovanie o bode č. 2.   
 
K bodu 3/ 
Sťažnosť č. 6417/448-2011     
(na vysielanie programu Športové noviny z dňa 8. 11. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41 
  
Uznesenie č. 12-01/3.003: 
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. 6417/448-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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. 12-01/001: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 1. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6204/432-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-01/4.004: 
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. 6204/432-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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. 12-01/002: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 1. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6092/429-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-01/5.005: 
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. 6092/429-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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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. 12-01/003: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 1. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6290/437-2011     
(na vysielanie programu Ako som spoznal vašu mamu z dňa 31. 10. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 12-01/6.006: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe 
JOJ PLUS dňa 31. 10. 2011 o cca 16:11 hod odvysielal program Ako som spoznal vašu mamu (IV. 
séria; 1. časť) a o cca 16:39 hod. program Ako som spoznal vašu mamu (IV. séria; 2. časť) s českým 
dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom  
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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. 12-01/004: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 20. 1. 2012                                Z: PgO 
 
Úloha č. 12-01/005: 
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: 24. 1. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6114/430-2011     
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(na vysielanie programu Semeno pochybnosti z dňa 23. 10. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                       číslo licencie: TD/16, T/219 
 
Uznesenie č. 12-01/7.007: 
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. 6114/430-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS, vysielateľa MAC TV 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. 12-01/006: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 1. 2012                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-01/7.008: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ PLUS 
dňa 23.10.2011 o cca 20:07 hod., 20:42 hod., 21:18 hod., 21:48 hod., 22:10 hod. odvysielal informácie 
o svojej programovej ponuke prostredníctvom oznámení o vlastnom programe vo forme textových 
informácií, pričom k nevhodným a neprístupným programom pre maloletých neuviedol príslušný 
grafický symbol jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 5 
ods. 1 Jednotného systému označovania a v súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ PLUS dňa 
23.10.2011 o cca  21:18 hod. odvysielal upútavku na program Mafstory klasifikovaný ako a nevhodný 
neprístupný pre maloletých divákov do 18 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu § 4 ods. 
1 Jednotného systému označovania. 
 
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. 12-01/007: 
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: 24. 1. 2011                               Z: PLO
    

K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6115/428-2011      
(na vysielanie programu Počasie zo dňa 19. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-01/8.009: 
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. 6115/428-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-01/008: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 1. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5933/425-2011     
(na vysielanie programu Mama, ožeň ma zo dňa 11. 10. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-01/9.010: 
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. 5933/425-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV JOJ, vysielateľa MAC TV 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 
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Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-01/009: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20. 1. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6203/436-2011      
(na vysielanie upútaviek k programu Let´s Dance zo dňa 28. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-01/10.011: 
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. 6203/436-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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. 12-01/010: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  20. 1. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 71/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 2. 10. 2011) 
Vysielateľ: TV LUX s.r.o.                 číslo licencie: T/207 
 
Uznesenie č. 12-01/11.012: 
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. 71/11/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
zo dňa 2. 10. 2011 vysielateľa TV LUX, s.r.o., Bratislava s licenciou č. T/207 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
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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. 12-01/011: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20. 1. 2012                       Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 70/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 9. 11. 2011 a 13. 11. 2011) 
Vysielateľ: TV Centrum, s.r.o.            číslo licencie: T/178 
              
Uznesenie č. 12-01/12.013: 
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. 70/11/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 9. 11. 2011 a 13. 11. 2011 vysielateľa TV CENTRUM, s.r.o., Bratislava s licenciou č. T/178 
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. 12-01/012: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 20. 1. 2012                       Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 463-PLO/O-5942/2011 zo dňa 11. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4479/336-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Dva a pol chlapa 22. časť/11. 6. 2011 o cca 09:30 hod.  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 12-01/13.014: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 463-PLO/O-5942/2011 spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

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

tým, 
 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Dva a pol chlapa 22. časť zo 
dňa 11. 6. 2011 o cca 09:30 hod. odvysielaného na programovej službe TV Markíza,  
 
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 § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 170,- € slovom stosedemdesiat €.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***11,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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. 12-01/013: 
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: 10. 2. 2012                    Z: PLO 
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K bodu 14/ 
SK č.: 486-PLO/O-6200/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5109/379-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Farma/29. 8. 2011 o cca 20:00 hod.   
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-01/14.015: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania  
č. 486-PLO/O-6200/2011 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

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

tým, 
 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Farma vysielaného dňa  
29. 8. 2011 o cca 20:00 hod. na programovej službe TV Markíza.  
 
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 § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200,- € slovom dvesto €.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***10,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-01/014: 
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: 10. 2. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 506-PLO/D-6706/2011 zo dňa 24. 11. 2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/101 
ÚK: OTS, s.r.o.               číslo licencie: T/101 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 533-PLO/D-6858/2011 zo dňa 5. 12. 2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/78 
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.            číslo licencie: T/78 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 532-PLO/D-6985/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/104 
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.        číslo licencie: R/104 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 338-PLO/D-2526/2011 zo dňa 20. 4. 2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/114 
ÚK: Televízne káblové rozvody, spol. s .r.o.           číslo registrácie: TKR/114  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 536-PLO/D-7061/2011 zo dňa 16. 12. 2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/238 
ÚK: AVC, spol. s r.o.                          číslo registrácie: TKR/238 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 519-PLO/D-6975/2011 zo dňa 12. 12. 2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/221 
ÚK: Ján Homola – Cabel televizion HOMAYER          číslo registrácie: TKR/221 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 538-PLO/D-7112/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/305 
ÚK: Mikuláš Kósa             číslo registrácie: TKR/305 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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22/ Rôzne   
 
1/ SK č.: 439-PLO/O-5414/2011 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a § 19 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z.  
RTVS, vysielateľ na základe zákona, program - Večer pod lampou zo dňa 23. 6. 2011 
oboznámenie Rady s rozhodnutím č. RP/112/2011 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 12-01/22.002: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie rozhodnutie č. RP/112/2011.  
 
 
2/ SK č.: 487-PLO/O-6201/2011 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z. z.  
RTVS, vysielateľ na základe zákona, program – Maďarský magazín zo dňa 3. 8. 2011 
oboznámenie Rady s rozhodnutím č. RL/100/2011 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 12-01/22.023: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie rozhodnutie č. RL/100/2011.  
 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. 12. 2011 
Predkladá: RK, OE 
 
Rada odročila bod č. 3 – Rôzne na najbližšie zasadnutie Rady.   
 
 
4/ Monitoring sponzorského odkazu OZ Občan v akcii 
TV Markíza 
TV JOJ 
Predkladá: PLO 
 
Uznesenie č. 12-01/22.024: 
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 § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe TV Markíza dňa 7. 1. 2012 o cca 20:07 hod., 20:15 hod., 20:21 hod., 20:50 hod., 
21:12 hod, 22:20 hod., 22:25 hod., 22:43 hod. a dňa 9. 1. 2012 o cca 16:08 hod., 16:19 hod. 16:45 
hod., 16:59 hod., 17:27 hod., 17:37 hod., 17:43 hod., 18:05 hod., 18:06 hod., 18:39:12 hod., 18:39:32 
hod., 18:59 hod., 20:05 hod., 20:14 hod., 20:21 hod., 20:41 hod., 21:05 hod., 22:00:21 hod., 22:00:40 
hod., 22:18 hod., 22:25 hod., 22:43 hod. odvysielal komunikát, ktorý mohol naplniť definíciu 
politickej reklamy podľa ustanovenia § 32 ods. 10 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť 
k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-01/022: 
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: 24. 1. 2012                              Z: PLO 
 
Uznesenie č. 12-01/22.025: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ dňa  
8. 1. 2012 o cca 20:10 hod. a 20:15 hod. a dňa 9. 1. 2012 o cca 20:01 hod., 20:08 hod., 20:14 hod., 
20:18 hod., 20:43 hod., 21:07 hod., 21:14 hod., 22:00 hod., 22:55 hod. odvysielal komunikát, ktorý 
mohol naplniť definíciu politickej reklamy podľa ustanovenia § 32 ods. 10 písm. b) zákona  
č. 308/2000 Z. z., čím mohlo dôjsť k porušeniu zákazu vysielania politickej reklamy. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 12-01/023: 
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: 24. 1. 2012                               Z: PLO 
 
 
5/ Zahraničná služobná cesta 
 
Uznesenie č. 12-01/22.026: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu prof. M. Mistríkovi, JUDr. 
Kuklišovi, Mgr. Cafíkovej a JUDr. Paulínyovej v Prahe v dňoch 19. a 20. 1. 2012, ktorá sa uskutoční 
za účelom dojednania organizácie CERF a pristúpenia Slovinska k Memorandu, ktorým bola založená 
organizácia CERF. 
 
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. 
 
 
6/ Voľba podpredsedu Rady 
 
Uznesenie č. 12-01/22.027: 
Za podpredsedu Rady bol v tajnej voľbe zvolený Mgr. Karol Haťapka. 
 
 
 
V Bratislave dňa 10. 1. 2012 
  
 
                   prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                               
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: PhDr. Dana Podracká 
 
 


