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Zápisnica č. 04/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa 7. 2. 2012 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 434-PLO/O-5409/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Sťažnosť č. 4613/346-2011 zo dňa 25. 7. 2011 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: SWAN, a.s.                 číslo registrácie: TKR/275 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6595/463-2011      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 3. 11. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6772/475-2011      
(na vysielanie programu Noviny o 12 zo dňa 29. 11. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6676/472-2011       
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY zo dňa 17. 11. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
  
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7023/495-2011     
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY zo dňa 4. 12. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6901/488-2011      
(na vysielanie programu Noviny/Českí lekári nekomentujú z dňa 5. 12. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6597/466-2011      
(na vysielanie programu Mach 2 z dňa 21.10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/41                                                                    
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6598/467-2011     
(na vysielanie filmu Kráľovské výkupné z dňa 15.10. 2011)  
Vysielateľ:   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o   číslo licencie: T/41 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6596/465-2011      
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(na vysielanie programu Charlieho anjeli z dňa 15. 10. 2011)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/41  
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6763/480-2011     
(na vysielanie od 17:55 do 20:05 z dňa 21. 10. 2011)  
Vysielateľ:   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o   číslo licencie: T/41 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6764/481-2011     
(na vysielanie od 17:55 do 20:05 z dňa 22. 10. 2011)  
Vysielateľ:   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o   číslo licencie: T/41 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6768/474-2011      
(na vysielanie piesne Welcome to Saint-Tropez z dňa 29. 11. 2011)  
Vysielateľ:  RADIO, a. s.                              číslo licencie: R/71  
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6974/492-2011     
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 7. 11. 2011, reportáže Univerzitná aféra)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6442/453-2011    
(na vysielanie zo dňa 4. a 8. 11. 2011)  
Vysielateľ:  TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                              číslo licencie: R/84 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6599/464-2011     
(na vysielanie filmu Let`s dance z dňa 14. 10. 2011)  
Vysielateľ:   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o   číslo licencie: T/41 
 
17/ SK č.: 175-PgO/O-2162/2009 zo dňa 19. 5. 2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1144/57-2009, 1138/56-2009, 1157/58-2009 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 21. 3. 
2009)Monitorovaný program/deň: Televízne noviny - Prezidentské voľby 2009 (volebné  
štúdio)/21. 3. 2009  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
18/ SK č.: 497-PLO/O-6501/2011 zo dňa 8. 11. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z  (sťažnosť  
č. 5608/411-2011) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorované vysielanie/programová služba: 21. 9. 2011 od 18:00 hod. do 19:00 hod./TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
19/ SK č.: 456-PLO/O-5771/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4213/324-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Ostro v parlamente – Slota vynadal  
Dostálovi/28. 6. 2011 
ÚK: MAC TV  s.r.o.                     číslo licencie: T/39 
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20/ SK č.: 500-PLO/O-6504/2011 zo dňa 08.11.2011 
 27-PLO/O-366/2012 zo dňa 24.01.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5017/377-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) a Správa o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 6419/450-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 Monitorované dni: 4. 7. 2011, 9. 7. 2011, 19. 7. 2011 a 4. 11. 2011 
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video             číslo licencie: TD/18 
ÚP: 10.00 hod 
 
21/ SK č.: 518-PLO/O-6969/2011 zo dňa 6. 12. 2011 
Doplnenie: Správa č. 65/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorované dni: 12. 9. 2011 a 14. 9. 2011 
ÚK: OTS, s.r.o.                 číslo licencie: T/101 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
22/ SK č.: 435-PLO/O-5410/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: RM PROGRES s.r.o.        číslo licencie: R/80 
 
23/ SK č.: 551-PLO/D-7116/2011 zo dňa 21. 12. 2011 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na 
rozhlasové vysielanie  č. R/113 
ÚK: M Technologies spol. s r.o.      číslo licencie: R/113 
 
24/ SK č.: 569-PLO/D-7201/2011 zo dňa 27. 12. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/89  na  televízne  vysielanie  
ÚK: TVR a RE, s.r.o.        číslo licencie: T/89 
 
25/ SK č.: 1-PLO/D-28/2012 zo dňa 3. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/101 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.      číslo licencie: R/101 
 
26/ SK č.: 20-PLO/D-197/2012 zo dňa 17. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/233 
ÚK: Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou     číslo registrácie: TKR/233 
 
27/ SK č.: 22-PLO/D-225/2012 zo dňa 18. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/175 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Sobrance     číslo registrácie: TKR/175 
 
28/ SK č.: 13-PLO/D-172/2012 zo dňa 16. 1. 2012 
vo veci žiadosti o odňatie  licencie na televízne vysielanie  č. T/84 
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. (v skratke K.R.S. s.r.o.) číslo licencie: T/84 
 
29/ Rôzne  
 

 
************************* 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 102 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 12-04/1.095: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 434-PLO/O-5409/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Sťažnosť č. 4613/346-2011 zo dňa 25. 7. 2011 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: SWAN, a.s.                       číslo registrácie: TKR/275
  
Uznesenie č. 12-04/2.096: 
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. 434-PLO/O-
5409/2011 prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/275 spoločnosť SWAN, a.s., Bratislava 

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 
že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 26. 10. 2011 poskytoval retransmisiu 
programových služieb ČT1, ČT2, ČT24, M2, ORF1, ORF2, Spektrum Home, France 2, France 3, 
KIKA, RAI UNO, TVE  bez súhlasu pôvodných vysielateľov 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 

podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200 €, slovom dvesto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***12, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/103: 
Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T:  7. 3. 2012                             Z: PLO 
 
Úloha č. 12-04/104: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T:  17. 2. 2012                                                                                                                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6595/463-2011      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 3. 11. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-04/3.097: 
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 MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe JOJ dňa 3. 11. 2011 o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programu Noviny 
príspevok s názvom POLICAJTI OHROZILI DIEŤA – Strieľali do auta, v ktorom sedelo, v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/105: 
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: 21. 2. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-04/106: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 2. 2012                     Z: PgO 
          
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6772/475-2011      
(na vysielanie programu Noviny o 12 zo dňa 29. 11. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-04/4.098: 
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. 6772/475-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/107: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 2. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6676/472-2011       
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY zo dňa 17. 11. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-04/5.099: 
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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. 6676/472-2011, 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  neprítomný 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/108: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 2. 2012                                Z: PgO 

 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7023/495-2011     
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY zo dňa 4. 12. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-04/6.100: 
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 MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe JOJ dňa 4. 12. 2011 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu KRIMI 
NOVINY príspevok ZABIL HO PRÚD – Chcel vziať káble do zberu?, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/109: 
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: 21. 2. 2012                                Z: PLO 
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Úloha č. 12-04/110: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 2. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6901/488-2011      
(na vysielanie programu Noviny/Českí lekári nekomentujú zo dňa 5. 12. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-04/7.101: 
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 MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
05.12.2011 o cca 19:30 hod. odvysielal na programovej službe JOJ v rámci programu Noviny 
príspevok s názvom Český lekári nekomentujú – Marián Kollár ich prirovnal k okupantom, v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/111: 
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: 21. 2. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-04/112: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 2. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6597/466-2011      
(na vysielanie programu Mach 2 z dňa 21.10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                              číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-04/8.102: 
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. 6597/466-2011, 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 neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/113: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 2. 2012                                            Z: PgO 

 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6598/467-2011     
(na vysielanie filmu Kráľovské výkupné z dňa 15. 10. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o                                  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-04/9.103: 
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. 6598/467-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/114: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 2. 2012                                Z: PgO 
 

K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6596/465-2011      
(na vysielanie programu Charlieho anjeli z dňa 15. 10. 2011)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                              číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 12-04/10.104: 
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. 6596/465-2011, 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 neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/115: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 2. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6763/480-2011     
(na vysielanie od 17:55 do 20:05 z dňa 21. 10. 2011)  
Vysielateľ:   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o                     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-04/11.105: 
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. 6763/480-2011, 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 neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/116: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 2. 2012                                            Z: PgO 
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K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6764/481-2011     
(na vysielanie od 17:55 do 20:05 z dňa 22. 10. 2011)  
Vysielateľ:   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o                     číslo licencie: T/41 
              
Uznesenie č. 12-04/12.106: 
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. 6764/481-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA - SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/117: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 2. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6768/474-2011      
(na vysielanie piesne Welcome to Saint-Tropez z dňa 29. 11. 2011)  
Vysielateľ:  RADIO, a. s.                                               číslo licencie: R/71  
 
Uznesenie č. 12-04/13.107: 
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. 6768/474-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby FUN RADIO vysielateľa RADIO, a.s., Bratislava, 
držiteľa licencie č. R/71 a uznala ju 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 neprítomný 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/118: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 2. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6974/492-2011     
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 7. 11. 2011, reportáže Univerzitná aféra)  
Vysielateľ:  RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-04/14.108: 
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. 6974/492-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS 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 neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/119: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17. 2. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6442/453-2011    
(na vysielanie zo dňa 4. a 8. 11. 2011)  
Vysielateľ:  TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                                                číslo licencie: R/84 
 
Uznesenie č. 12-04/15.109: 
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 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 na rozhlasovej programovej 
službe Jemné Melódie dňa 4. 11. 2011 odvysielal o cca 16:01:13 hod. a cca 16:01:41 hod., 
o cca 17:00:14 hod. a cca 17:00:39 hod., o cca 17:59:22 hod. a cca 17:59:53 hod. 
bezprostredne pred a po programe predpoveď počasia komunikát označujúci za sponzora 
programu spoločnosť kika Nábytok Slovensko, s.r.o., dňa 8. 11. 2011 odvysielal o cca 
07:32:17 hod. a cca 07:32:40 hod., o cca 08:28:41 hod. a o cca 08:29:14 hod. 
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bezprostredne pred a po programe predpoveď počasia komunikát označujúci za sponzora 
tohto programu Solmucol Sirup 90 ml., dňa 4. 11. 2011 o cca 16:47:48 hod. komunikát 
propagujúci výživový doplnok Benosen a dňa 8. 11. 2011 o cca 07:12:33 hod., cca 
07:14:04 hod. a cca 08:53:49 hod. komunikát propagujúci žehličku Tefal Aquaspeed Time 
Saver, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov bez ich rozoznateľného a zreteľného 
oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými 
zložkami programovej služby, 

II.  § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Jemné 
Melódie odvysielal dňa 8. 11. 2011 o cca 07:13:43 hod. vyjadrenia moderátorky programu 
Príjemné ráno s rádiom Jemné Melódie o žehličke Tefal Aquaspeed Time Saver, ktoré 
mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z. z., 

III.  § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Jemné 
Melódie odvysielal dňa 4. 11. 2011 o cca 16:09 hod komunikát propagujúci Grandhotel 
Kempinski High Tatras, o cca 17:32 hod. komunikát propagujúci produkty spoločnosti 
Valovič, 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, 

IV.  § 31a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Jemné 
Melódie odvysielal dňa 4. 11. 2011 odvysielal o cca 16:56:39 hod. a dňa 8. 11. 2011 o cca 
07:55:39 hod. a o cca 08:53:10 hod. komunikát označujúci za sponzora programu 
Príjemné ráno s Evou Pribylincovou liek Prenevar 13, ktorý mohol naplniť definíciu 
mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/120: 
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: 21. 2. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-04/121: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 2. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6599/464-2011     
(na vysielanie filmu Let`s dance z dňa 14. 10. 2011)  
Vysielateľ:   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o                     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-04/16.110: 
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Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
programovej službe TV Markíza dňa 14. 10. 2011 v čase 23:00 hod. – 24:00 hod. mohlo dôjsť  
k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/122: 
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: 21. 2. 2012                                Z: PLO 
 
Úloha č. 12-04/123: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 17. 2. 2012                     Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 175-PgO/O-2162/2009 zo dňa 19. 5. 2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1144/57-2009, 1138/56-2009, 1157/58-2009 
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 21. 3. 
2009)Monitorovaný program/deň: Televízne noviny - Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio)/21. 3. 
2009  
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-04/17.111: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 175-PgO/O-
2162/2009 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/124: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 21. 2. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 497-PLO/O-6501/2011 zo dňa 8. 11. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z  (sťažnosť  
č. 5608/411-2011) 
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorované vysielanie/programová služba: 21. 9. 2011 od 18:00 hod. do 19:00 hod./TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41 
 
Rada rozhodla o odročení bodu na najbližšie zasadnutie.  
 
K bodu 19/ 
SK č.: 456-PLO/O-5771/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4213/324-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Ostro v parlamente – Slota vynadal Dostálovi/ 
28. 6. 2011 
ÚK: MAC TV  s.r.o.                                       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-04/19.112: 
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. 456-PLO/O-5771/2011, spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

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

tým, že dňa 28.6.2011 o cca 19:39 hod. odvysielal v programe Noviny v rámci televíznej programovej 
služby JOJ príspevok s názvom Ostro v parlamente – Slota vynadal Dostálovi, v ktorom nezabezpečil 
oddelenie názorov a hodnotiacich komentárov, cit: 
„Poslanci sa po niekoľkotýždňovej prestávke opäť stretli. Nuž, vidieť, že si poriadne oddýchli a dnes 
teda mohli naplno diskutovať s kolegami. Niektorí to okorenili aj nadávkami ako napríklad Ján 
Slota. Naši politici majú pred sebou skutočne vážne body rokovania.“ 
„Posledná predprázdninová schôdza sa začala nepríjemne korenisto. Parlament svojou ctenou 
prítomnosťou poctili nositelia tričiek Slovenská pospolitosť. Toto indivídiuum s tričkom, 
zaujímavým aj pre políciu, si dokonca výhražne fotilo aj nášho kameramana. Na programe bolo 
používanie jazyka menšín, a tak ožili aj rady SNS.“   
„Nuž a po slovách Ondreja Dostála prišla na rad lahôdka pre všetkých krčmových povaľačov.“  
„Nuž a s predsedom sa stotožnila aj jeho pravá ruka podľa hesla predseda má vždy pravdu, ak by ju 
aj náhodou nemal.“  
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 od informácií spravodajského charakteru, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti   
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. – 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 proti 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/125: 
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: 7. 3. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-04/126: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17. 2. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 500-PLO/O-6504/2011 zo dňa 08.11.2011 
           27-PLO/O-366/2012 zo dňa 24.01.2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5017/377-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) a Správa o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 6419/450-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 Monitorované dni: 4. 7. 2011, 9. 7. 2011, 19. 7. 2011 a 4. 11. 2011 
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video                            číslo licencie: TD/18 
ÚP: 10.00 hod 
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Rada rozhodla o odročení bodu na najbližšie zasadnutie. 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 518-PLO/O-6969/2011 zo dňa 6. 12. 2011 
Doplnenie: Správa č. 65/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorované dni: 12. 9. 2011 a 14. 9. 2011 
ÚK: OTS, s.r.o.                                 číslo licencie: T/101 
 
Uznesenie č. 12-04/21.113: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 518-
PLO/O-6969/2011 OTS, s.r.o., 
 

p o r u š i l 

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

tým, 
 
že neposkytol Rade súvislý záznam vysielania programovej služby Kysucké televízne vysielanie zo 
dňa 12. 9. 2011 a 14. 9. 2011 v čase od 10:00 do 11:00 a od 18:00 do 19:00 na jej vyžiadanie 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá  
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 600,- EUR, slovom šesťsto eur. 
 

Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***12, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-04/127: 
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: 7. 3. 2012                  Z:    PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 435-PLO/O-5410/2011 zo dňa 13. 9. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: RM PROGRES s.r.o.                          číslo licencie: R/80 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 551-PLO/D-7116/2011 zo dňa 21. 12. 2011 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na 
rozhlasové vysielanie  č. R/113 
ÚK: M Technologies spol. s r.o.                      číslo licencie: R/113 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 569-PLO/D-7201/2011 zo dňa 27. 12. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/89  na  televízne  vysielanie  
ÚK: TVR a RE, s.r.o.                          číslo licencie: T/89 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 1-PLO/D-28/2012 zo dňa 3. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/101 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                      číslo licencie: R/101 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 20-PLO/D-197/2012 zo dňa 17. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/233 
ÚK: Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou           číslo registrácie: TKR/233 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 22-PLO/D-225/2012 zo dňa 18. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/175 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Sobrance           číslo registrácie: TKR/175 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 28/ 
SK č.: 13-PLO/D-172/2012 zo dňa 16. 1. 2012 
vo veci žiadosti o odňatie  licencie na televízne vysielanie  č. T/84 
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť  s.r.o. (v skratke K.R.S. s.r.o.)                   číslo licencie: T/84 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
29/ Rôzne   
1/ Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období kampane a volieb do NR SR  
 
Uznesenie č. 12-04/28.121: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje materiál Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady  
v období kampane a volieb do NR SR  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Informácia pre členov Rady ohľadom používania záznamového zariadenia v správnych konaniach 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 7. 2. 2012 
 
 
                   prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                               
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Mgr. Karol Haťapka 
 
 


