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Zápisnica č. 06/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňa 6. 3. 2012 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Alakša 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 25-PLO/D-272/2012 zo dňa 23. 1. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ELECTRIS, spol. s r.o.                
 
3/ SK č.: 62-PLO/D-507/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce 
 
4/ SK č.: 64-PLO/D-506/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Televízia Liptov, a.s. 
 
5/ SK č.: 127-PLO/D-959/2012 zo dňa 21. 2. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: CondorNet, s.r.o.                
 
6/ SK č.: 1160-LO/O-5007/2008 zo dňa 23. 12. 2008 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o.       číslo licencie: R/92          
 
7/ SK č.: 28-PLO/D-370/2012 zo dňa 26. 1. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci odňatia frekvencií podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 69 ods. 1 
zákona 
č. 220/2007 Z. z.)   
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
8/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 361/19-2012 zo dňa 25.01.2012 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/254 
 
9/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c)  a § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/169 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 144/10-2012      
(na vysielanie programu Správy STV, príspevok  Kuba: Väznica Guantánamo má 10 rokov 
z dňa 11. 1. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       
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11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7223/501-2011      
(na vysielanie programovej služby Carisma TV Tvrdošovce dňa 18. 12. 2011)  
Vysielateľ: Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou   číslo licencie: TD/57 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7026/493-2011     
(na vysielanie programovej služby TV Nové Zámky dňa 4. 12. 2011)  
Vysielateľ:  Novocentrum Nové Zámky a.s.     číslo licencie: T/116 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 220/18-2012      
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39  
Vysielateľ: NTVS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom   číslo licencie: T/174 
Prevádzkovateľ retransmisie: T.F.M., spol. s.r.o.,  
Nové Mesto nad Váhom     číslo registrácie: TKR/143 a TKR/144 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 323/17-2012     
(na vysielanie programu 2012 zo dňa 22. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41  
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 20/5-2012      
(na vysielanie programu Reflex z dňa 16. 12. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 321/15-2012     
(na vysielanie reklamných predelov zo dňa 17. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41  
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 284/16-2012      
(na vysielanie programu Reportéri, príspevok DO POSLEDNÉHO DYCHU zo dňa 16. 1. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       
   
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 2/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:16. 1. 2012 ) 
Vysielateľ: Marián Dokupil-Doko Media                           číslo licencie: R/89 
 
19/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2011 
Vysielatelia: Slovenská televízia 
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
20/ SK č. : 
105-PLO/O-903/2011 
153-PLO/O-1616/2011 
162-PLO/O-1625/2011 
164-PLO/O-1627/2011 
157-PLO/O-1620/2011 
160-PLO/O-1623/2011 
274-PLO/O-2405/2011 
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245-PLO/O-2088/2011 
247-PLO/O-2090/2011 
151-PLO/O-1614/2011 
152-PLO/O-1615/2011 
299-PLO/O-2723/2011 
300-PLO/O-2725/2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4  písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorované komunikáty/obdobie: reklamné šoty na lieky/7. 12. 2010 až 7. 3. 2011   
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    čísla licencií: T/41 a TD/7 
 
21/ SK č.: 517-PLO/O-6968/2011 zo dňa 6. 12. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5622/412-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Desaťročia žijú v strachu/19. 9. 2011 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
22/ SK č.: 516-PLO/O-6967/2011 zo dňa 6. 12. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6068/427-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Hlavné správy/Miliónový internet/29. 9. 2011 
ÚK: C.E.N.  s. r.o.       číslo licencie: T/125 
 
23/ SK č.: 540-PLO/O-7141/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6014/431-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Levočský magazín /3. 10. 2011  
ÚK: L & L média, s.r.o.         číslo licencie: TD/25 
 
24/ SK č.: 15-PLO/O-181/2012 zo dňa 10. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6290/437-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/deň: Ako som spoznal vašu mamu (IV. séria 1. a 2. časť)/31. 10. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/219 
 
 
NEVEREJNÉ 
 
25/ SK č.: 552-PLO/D-7153/2011 zo dňa 22. 12. 2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: T-Video Agency, s.r.o.  
 
26/ SK č.: 73-PLO/D-534/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: ARTOS, a.s.          číslo registrácie: TKR/308 
 
27/ SK č.: 86-PLO/D-593/2012 zo dňa 2. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KABSEN, s.r.o.           číslo registrácie: TKR/104 
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28/ SK č.: 96-PLO/D-810/2012 zo dňa 14. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS      číslo registrácie: TKR/209 
 
29/ SK č.: 103-PLO/D-718/2012 zo dňa 9. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote   číslo registrácie: TKR/100 
 
30/ SK č.: 24-PLO/D-280/2012 zo dňa 23. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Jana Revická – INŠTAL          číslo registrácie: TKR/101 
 
31/ SK č.: 98-PLO/D-629/2012 zo dňa 6. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice       číslo registrácie: TKR/229 
 
32/ SK č.: 97-PLO/D-351/2012 zo dňa 25. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.         číslo registrácie: TKR/288 
 
33/ SK č.: 95-PLO/D-609/2012 zo dňa 3. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/184 
ÚK: DTR, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/184          
 
34/ SK č.: 124-PLO/D-911/2012 zo dňa 17. 2. 2012 
Vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/103 
ÚK: Stavebné bytové družstvo II., Košice     číslo registrácie: TKR/103 
        
35/ SK č.: 121-PLO/D-876/2012 zo dňa 16. 2. 2012 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie   
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/166 
 
36/ SK č.: 120-PLO/D-290/2012 zo dňa 23. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: C.E.N. s.r.o.,        čísla licencií: T/125 a TD/14      
 
37/ SK č.: 63-PLO/D-308/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.             čísla licencií: R/75 a RD/16 
 
38/ SK č.: 14-PLO/D-154/2012 zo dňa 13. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV LUX s.r.o.                číslo licencie: T/207 
 
39/ SK č.: 570-PLO/D-6555/2011 zo dňa 16. 11. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: SPINOZA, s.r.o.        číslo licencie: R/106 
ÚP:10.00 hod.          
 
40/ SK č.: 19-PLO/D-196/2012 zo dňa 17. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.     číslo licencie: T/86 
 
41/ SK č.: 66-PLO/D-524/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie   
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ÚK: Media Rača, spol. s r.o.       číslo licencie: T/167 
42/ SK č.: 503-PLO/D-6534/2011 zo dňa 15. 11. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a žiadosť o zmenu licencie č. T/78 
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.     číslo licencie: T/78 
 
43/ Rôzne  
 
Ústne pojednávanie: 
10.00 hod.: SPINOZA, s.r.o. 
 

 
************************* 

 
K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 211 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 12-06/1.196: 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.: 25-PLO/D-272/2012 zo dňa 23. 1. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: ELECTRIS, spol. s r.o.           
  
Uznesenie č. 12-06/2.197: 
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. 25-PLO/D-272/2012 zo dňa 
23.01.2012, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade 
účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
ELECTRIS spol. s r.o. 
Zvolenská cesta 29 
974 05 Banská Bystrica 
 
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 :  
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Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u deľu je  
 

licenciu č. TD/89 ku dňu 06.04.2012 
 

na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C 
2. Názov programovej služby: INFOKANÁL ELECTRIS  
3. Jazyk vysielania: Šahy (50 % slovenský, 50 % maďarský) 

Harmanec (100 % slovenský)  
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 11,5 hod. denne okrem utorka (69 hodín týždenne) 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou      

(podľa  podania účastníka konania č. 272/2012 zo dňa 23.01.2012): 
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – 100 % 
Programy – 0 % (z toho preberaný program - %) 
 
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 0 % 
Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 %“ 

 
1. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

0 % 
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD/CD, USB vo formáte:ssf, avf s príslušným 
softvérom prehrávača 

3. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
európskym dielam: nevzťahuje sa 

4. 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: nevzťahuje sa 

5. 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.) 

6. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému 
označovania (vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.)  
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II. 
 
1. Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica 
zo dňa 18.01.2012; Oddiel: Sro, vložka číslo: 197/S, 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 18.01.2012; Oddiel: Sro, vložka číslo: 197/S. 

 
III. 

  
Doložka iného verejného prenosu: 
 
- KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu 
 
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. 12-06/212: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní a zašle ho účastníkovi konania spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 6. 4. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
SK č.: 62-PLO/D-507/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce  
 
Uznesenie č. 12-06/3.198: 
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. 62-PLO/D-507/2012  zo dňa 
31.01.2012, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce 
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30 
071  01 Michalovce  
 

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 
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 u deľu je  
 

spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 90  
 

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C 
2. Názov programovej služby: TV Mistral  
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 507/2012 zo dňa 31.01.2012 a dňa 14.02.2012:  
a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie – 45,8 % 
    Programy – 54,2 %  
b) Programy (100%): 
    Spravodajstvo –54,2%  
    Publicistika: 

1) polit. publicistika – 1,65% 
2) ostatná publicistika -  1,65 % 

Dokumentárne programy -20,3% 
Dramatické programy - 0% 
Zábavné programy -15,4 % 
Hudobné programy - 0 % 
Vzdelávacie programy -0 % 
Náboženské programy -6,8 % 
Detské programy – 0% 
Šport - 0% 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 

programom vo verejnom záujme: 79,70%    
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, 
mpeg, avi, mp4) 

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

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

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

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 
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II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I., vložka číslo: 11189/V, 
oddiel: Sro, zo dňa 02.01.2012 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I., vložka číslo: 11189/V, oddiel: Sro, zo dňa 
02.01.2012 

 
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. 12-06/213: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 62-PLO/D-507/2012, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti TV Mistral, s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 6. 4. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 64-PLO/D-506/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: Televízia Liptov, a.s. 
 
Uznesenie č. 12-06/4.199: 
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. 64-PLO/D-506/2012  zo dňa 
31.01.2012, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Televízia Liptov, a.s. 
Štúrova 1989/41 
031  01 Liptovský Mikuláš  
 

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  
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spoločnosti Televízia Liptov, a.s., Liptovský Mikuláš 
 

l i ce nc iu  č .  TD/ 91  
 

na  digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, MMDS 
2. Názov programovej služby: TV Liptov 
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 506/2012 zo dňa 31.01.2012:  
a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie – max. 78 % 
    Programy – min. 22 %  
b) Programy (100%): 
    Spravodajstvo –25%  
    Publicistika: 
        1) polit. publicistika –0% 

     2) ostatná publicistika -  40 % 
Dokumentárne programy -35% 
Dramatické programy - 0% 
Zábavné programy -0% 
Hudobné programy - 0 % 
Vzdelávacie programy -0 % 
Náboženské programy -0 % 
Detské programy – 0% 
Šport - 0% 

6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: min.: 22%    

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

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

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

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

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 

 

II. 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 10688/L, 
oddiel: Sro, zo dňa 25.01.2012 
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2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 10688/L, oddiel: Sro, zo dňa 
25.01.2012 

 
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. 12-06/214: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 64-PLO/D-506/2012, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Televízia Liptov, a.s. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 6. 4. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 127-PLO/D-959/2012 zo dňa 21. 2. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: CondorNet, s.r.o.           
 
Uznesenie č. 12-06/5.200: 
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. 127-PLO/D-959/2012 zo dňa 
21.02.2012, 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“): 
 
CondorNet, s.r.o. 
Kováčska 1 
080 01 Prešov 
 
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/88 
 

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-C, DVB-S, DVB-H, DMB, MVDS 
2. Názov programovej služby: SLNKO  
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. 959/2012 zo dňa 21.02.2012): 
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 71 % 
Programy – min. 29 % (z toho preberaný program - %) 
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo – 29 % 
Publicistika:  

1.) polit. publicistika – 0 % 
2.) ostatná publicistika – 10 % 

Dokumentárne programy – 12 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 2 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 47 %“ 

 
6. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

min. 15 % 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov, qt, divx, 
mpeg, avi, mp4). 

8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
európskym dielam: nevzťahuje sa 

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: nevzťahuje sa 

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. 

 
1. Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 
10.02.2012; Oddiel: Sro, vložka číslo: 10124/P 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Prešov zo dňa 10.02.2012; Oddiel: Sro, vložka číslo: 10124/P. 
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III. 
  
Doložka doplnkových obsahových služieb: 
- EPG – elektronický programový sprievodca, 
- Teletext. 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
 
- Spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, 
- Spôsob verejného prenosu: MMDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu, 
- Spôsob verejného prenosu: 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. 12-06/215: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní a zašle ho účastníkovi konania spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 6. 4. 2012                    Z: PLO 

 
K bodu 6/ 
SK č.: 1160-LO/O-5007/2008 zo dňa 23. 12. 2008 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o.                         číslo licencie: R/92 
 
Uznesenie č. 12-06/6.201: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 
1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1160-
LO/O-5007/2008 zo dňa 23.12.2008 vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z. z. vedené voči účastníkovi konania: 
 
Rádio Bojnice s.r.o. 
Okrajová 964/12 
972 01 Bojnice 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

r o zh od nu t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
 

za s tav u je  
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správne konanie č. 1160-LO/O-5007/2008 zo dňa 23.12.2008 z dôvodu, že 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 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-06/216: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 06.04.2012                   Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK č.: 28-PLO/D-370/2012 zo dňa 26. 1. 2012 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci odňatia frekvencií podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 69  
ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z.)   
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-06/7.202: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) na základe § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z. z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) odníma spoločnosti 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. frekvencie  
 

Kanál 
 

Územie frekvenčného 
vyhradenia 

Vysielač 
 

40 Banská Bystrica Čierny Balog 

40 Banská Bystrica Handlová I 

40 Banská Bystrica Hronov-Brusno 

46 Námestovo Námestovo 
 
z dôvodu, že frekvencie kanálu 40 v území frekvenčného vyhradenia Banská Bystrica a  kanálu 46 
v území frekvenčného vyhradenia Námestovo, ktoré sa využívajú analógovým vysielateľom na území 
Slovenskej republiky – spoločnosťou MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., boli pridelené 
terestriálnymi prevádzkovými povoleniami č. 11 10 66 1 061 a 11 10 66 1 063 spoločnosti Towercom, 
a.s. pre účely vytvorenia štvrtého terestriálneho multiplexu. 
 
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. 12-06/217: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 3. 2012                                                                                                           Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť č. 361/19-2012 zo dňa 25.01.2012 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.            číslo registrácie: TKR/254 
 
Uznesenie č. 12-0/8.203: 
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 prevádzkovateľovi retransmisie č. 
TKR/254, spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, vo veci možného 
porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s 
možným poskytovaním retransmisie programových služieb Prima family, ČT1, ČT2 a ČT24 bez 
súhlasu ich pôvodných vysielateľov. 
 
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. 12-06/218: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 20. 3. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-06/219: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania. 
T: 16. 3. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c)  a § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/169 
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Uznesenie č. 12-06/9.204: 
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.“) začína 
správne konanie voči držiteľovi licencie č. T/169 spoločnosti PO-MA spol. s r.o., Banská Štiavnica vo 
veci možného naplnenia skutkovej podstaty podľa ustanovení: 

1. § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. – uskutočnenia prevodu podielu na základnom 
imaní vysielateľa s licenciou alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou 
v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv 
vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie a bez predchádzajúceho súhlasu rady 
s takým prevodom, 

2. § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. - uskutočnenia prevodu podielu na základnom 
imaní vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby alebo podielu na 
hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby v čase 
do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie bez 
predchádzajúceho súhlasu Rady. 

 
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. 12-06/220: 
Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo veci možného 
porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 20. 3. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 144/10-2012      
(na vysielanie programu Správy STV, príspevok  Kuba: Väznica Guantánamo má 10 rokov 
z dňa 11. 1. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-06/10.205: 
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. 144/10-2012 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 
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Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-06/221: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 3. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7223/501-2011      
(na vysielanie programovej služby Carisma TV Tvrdošovce dňa 18. 12. 2011)  
Vysielateľ: Carisma tv, s.r.o. Dvory nad Žitavou                  číslo licencie: TD/57 
 
Uznesenie č. 12-06/11.206: 
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 Carisma 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 
18.12.2011 odvysielal na programovej službe Carisma TV v rámci programu Obecný spravodaj 
príspevok informujúci o koledovaní, ktoré prebehne aj napriek nesúhlasu dôstojného pána, v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
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. 12-06/222: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 20. 3. 2012                             Z: PLO 
 
Úloha č. 12-06/223: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 3. 2012                  Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-06/11.207: 
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 Carisma tv, s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
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neposkytnutím súvislého záznamu vysielania programovej služby Carisma TV zo dňa 18.12.2011 na 
vyžiadanie Rady. 
 
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. 12-06/224: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 20. 3. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7026/493-2011     
(na vysielanie programovej služby TV Nové Zámky dňa 4. 12. 2011)  
Vysielateľ:  Novocentrum Nové Zámky a.s.                     číslo licencie: T/116              
 
Uznesenie č. 12-06/12.208: 
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. 7026/493-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Nové Zámky vysielateľa Novocentrum Nové 
Zámky a.s. a uznala sťažnosť, v časti týkajúcej sa komunikátu informujúcom o „vianočnom kamióne 
coca-cola“, 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. 12-06/225: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 16. 3. 2012                                Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-06/12.209: 
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 



 19 

podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči Novocentrum Nové Zámky a.s. vo 
veci možného porušenia § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej 
programovej službe TV Nové Zámky dňa 04.12.2012 odvysielal o cca 18:16, 18:20, 18:50, 18:55, 
19:11, 19:16, 19:46, 19:50, 20:07, 20:11, 20:41, 20:45, 21:02, 21:06, 21:37, 21:41 a 21:58 hod. 
reklamný spot propagujúci predajňu MOTOR-CAR Nové Zámky, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu povinnosti, aby v reklame neúčinkovali hlásatelia, moderátori a redaktori 
spravodajských a politickopublicistických programov, a to ani v obraze, ani vo zvuku. 
 
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. 12-06/226: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 20. 3. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-06/227: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 3. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 220/18-2012      
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39  
Vysielateľ: NTVS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom                   číslo licencie: T/174 
Prevádzkovateľ retransmisie: T.F.M., spol. s.r.o.,  
Nové Mesto nad Váhom     číslo registrácie: TKR/143 a TKR/144 
 
Uznesenie č. 12-06/13.210: 
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. 220/18-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby 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 



 20 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 12-06/13.2011: 
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. 220/18-2012 smerujúcu 
voči vysielateľovi s licenciou č. T/174 NTVS, s.r.o. a prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/143 
a TKR/144 T.F.M., 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. 12-06/228: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti prvej časti sťažnosti a výsledok 
prešetrenia druhej časti sťažnosti. 
T: 16. 3. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 323/17-2012     
(na vysielanie programu 2012 zo dňa 22. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-06/14.212: 
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. 323/17-2012 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 za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-06/229: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 16. 3. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 20/5-2012      
(na vysielanie programu Reflex z dňa 16. 12. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-06/15.213: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v rámci programovej služby TV MARKÍZA dňa 16.12.2011 v programe Reflex o cca 17:30 
hod. odvysielal príspevok obsahujúci informácie o vysielaní seriálu Sultán na tejto programovej 
službe, 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. 12-06/230: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 20. 3. 2012                             Z: PLO 
 
Úloha č. 12-06/231: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 3. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 321/15-2012     
(na vysielanie reklamných predelov zo dňa 17. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 12-06/16.214: 
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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na 
televíznej programovej službe TV Markíza dňa 17. 1. 2012 odvysielal o cca 19:23 hod., o cca 19:27 
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hod. a o cca 19:49 hod. v rámci reklamného prerušenia programu Televízne noviny, o cca 20:00 hod. 
pred programom Žrebovanie výherných čísel Tipos, o cca 19:54 hod. a o cca 19:56 hod. pred a po 
programe Predpoveď počasia komunikáty, ktoré mohli naplniť definíciu vlastnej propagácie podľa § 
37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a teda reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 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. 
 
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. 12-06/232: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 20. 3. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-06/233: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 16. 3. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 284/16-2012      
(na vysielanie programu Reportéri, príspevok DO POSLEDNÉHO DYCHU zo dňa 16. 1. 2012)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-06/17.215: 
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. 284/16-2012 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám zdržal sa 
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. 12-06/234: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 3. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 2/2012/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 16. 1. 2012 ) 
Vysielateľ: Marián Dokupil-Doko Media                           číslo licencie: R/89 
 
Uznesenie č. 12-06/18.216: 
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 Marián Dokupil – 
Doko Media vo veci možného porušenia 

I. § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej 
služby Rádio GO DeeJay odvysielal dňa 16.01.2012 o cca 19:00 hod. program Párty Plus 
(Ferry Corsten Countdown), a o cca 22:00 hod. program Párty Plus (Global DeeJay 
Broadcast – Markus Schulz), ktoré boli odvysielané v anglickom jazyku, čím mohlo dôjsť 
k porušeniu povinnosti zabezpečiť pri vysielaní programov a ostatných zložiek 
programovej služby používanie štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. 
o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 

II.  § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby 
Rádio GO DeeJay odvysielal dňa 16.01.2012 o cca 11:35 komunikát propagujúci služby 
kina Cinemax, ktorý mohol 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 tohto komunikátu 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. 
 
Úloha č. 12-06/235: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 20. 3. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2011 
Vysielatelia: Slovenská televízia 
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
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Uznesenie č. 12-06/19.217: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) a l) 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 §18a písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej 
služby JOJ PLUS nezabezpečil za mesiace október, november, december multimodálny prístup  
k programovej službe, a to tak, aby vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorú vysiela digitálne, 
bolo najmenej 10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných skrytými alebo otvorenými 
titulkami, alebo tlmočených do posunkovej reči nepočujúcich alebo v posunkovej reči nepočujúcich. 
 
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. 12-06/236: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 20. 3. 2012                               Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č. : 
105-PLO/O-903/2011 
153-PLO/O-1616/2011 
162-PLO/O-1625/2011 
164-PLO/O-1627/2011 
157-PLO/O-1620/2011 
160-PLO/O-1623/2011 
274-PLO/O-2405/2011 
245-PLO/O-2088/2011 
247-PLO/O-2090/2011 
151-PLO/O-1614/2011 
152-PLO/O-1615/2011 
299-PLO/O-2723/2011 
300-PLO/O-2725/2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4  písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorované komunikáty/obdobie: reklamné šoty na lieky/7. 12. 2010 až 7. 3. 2011   
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.           čísla licencií: T/41 a TD/7 
 
Uznesenie č. 12-06/20.218: 
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 správnych konaní č.  
 
105-PLO/O-903/2011, 
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153-PLO/O-1616/2011, 
162-PLO/O-1625/2011, 
164-PLO/O-1627/2011, 
157-PLO/O-1620/2011, 
160-PLO/O-1623/2011 
274-PLO/O-2405/2011, 
245-PLO/O-2088/2011, 
247-PLO/O-2090/2011, 
151-PLO/O-1614/2011, 
152-PLO/O-1615/2011, 
299-PLO/O-2723/2011, 
300-PLO/O-2725/2011, 
 
spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým,  
 

I. že dňa 07.12.2010 o cca 18:40 odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA reklamný šot 
na liek Pantoloc control, počas ktorého sa po dobu cca 5 až 6 sekúnd v dolnej časti obrazovky 
zobrazila textová informácia, cit.: „Liek na vnútorné použitie. Obsahuje pante (o)prozol 20 mg. 
Pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej informácii pre 
používateľov. O najvhodnejšom použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Nie je určený 
pre osoby mladšie ako 18 rokov.“, 
 
II. že dňa 18.12.2010 o cca 20:51 odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA reklamný šot 
na liek MIG-400, počas ktorého sa po dobu cca 4 sekundy v dolnej časti obrazovky zobrazila textová 
informácia, cit.: „MIG – 400 obsahuje ibuprofén. Pred použitím si pozorne prečítajte príbalovú 
informáciu pre používateľov a údaje na obale. O používaní lieku a prípadnom riziku a nežiaducich 
účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Liek na vnútorné použitie.“, 
 
III. že dňa 22.01.2011 o cca 21:33 odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA reklamný 
šot na liek ASPIRIN COMPLEX, počas ktorého sa po dobu cca 1 až 2 sekundy v dolnej časti 
obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Pred použitím si pozorne prečítajte poučenie 
o správnom používaní lieku, údaje na obale a pripojené  informácie o výroku. O používaní liekov 
a prípadnom riziku a nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.“, 
 
IV. že dňa 22.01.2011 o cca 21:53 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA reklamný šot na liek COLDREX MaxGrip Lemon, počas ktorého sa po dobu cca 3 až 4 
sekundy v dolnej časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Coldrex MaxGrip je liek na 
vnútorné použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte poučenie o správnom použití lieku. O použití 
lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.“, 
 
V. že dňa 18.12.2010 o cca 14:34 hod. a dňa 22.01.2011 o cca 20:10 hod. v rámci televíznej 
programovej služby TV MARKÍZA odvysielal reklamný šot na liek Theraflu prechladnutie a chrípka, 
počas ktorého sa po dobu cca 5 sekúnd v dolnej časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: 
„Theraflu® prechladnutie a chrípka je liek na vnútorné použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte 
písomnú informáciu pre používateľa. O najvhodnejšom použití a prípadných vedľajších účinkoch 
liekov sa poraďte s lekárom alebo s lekárnikom.“) A teraz sila Theraflu vo väčšom ekonomickom 
balení výhodnejšie až o 15 %.“, 
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VI. že dňa 22.01.2011 o cca 20:36 hod. v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA 
reklamný šot na liek Voltaren Emulgel, počas ktorého sa po dobu cca 3 až 4 sekundy v dolnej časti 
obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Voltaren Emulgel obsahuje diclofenacum 
diethylaminum. Liek na vonkajšie použitie. Pred použitím si pozorne prečítajte poučenie o správnom 
používaní lieku, údaj na obale a pripojené informácie o výrobku. O používaní liekov a prípadnom 
riziku a nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.“, 
 
VII. že dňa 12.02.2011 o cca 10:58 hod. v rámci televíznej programovej služby TV MARKÍZA 
odvysielal reklamný šot na lieky Tantum Verde, počas ktorého sa po dobu cca 5 až 6 sekúnd v dolnej 
časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Lie čivo v liekoch Tantum Verde pastilky P 3 mg, 
Tantum Lemon, Tantum Verde Spray a Tantum Verde Spray Forte je benzydamín hydrochlorid. Pred 
použitím si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku, údaje na obale a pripojené 
informácie o výrobku. O používaní liekov a prípadnom riziku a nežiadúcich účinkoch sa poraďte 
s lekárom alebo lekárnikom.“, 
 
VIII. že dňa 07.01.2011 o cca 20:32 hod. v rámci televíznej programovej služby DOMA odvysielal 
reklamný šot na liek MUCOSOLVAN Retard, počas ktorého sa po dobu cca 2 až 3 sekundy v dolnej 
časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Liek na vnútorné použitie. Pozorne čítajte 
informáciu pre používateľov. O použití sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.“, 
 
IX. že dňa 13.01.2011 o  cca 21:29 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
reklamný šot na liek Linex, počas ktorého sa po dobu cca 4 sekundy v dolnej časti obrazovky zobrazila 
textová informácia, cit.: „Pred použitím si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku, 
údaje na obale a pripojené informácie o výrobku. O používaní liečiv a prípadnom riziku a nežiadúcich 
účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. “, 
 
X. že dňa 18.12.2010 o cca 13:12 hod. a cca 21:29 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV 
MARKÍZA reklamný šot na liek Olynth HA, počas ktorého sa po dobu cca 5 sekúnd v dolnej časti 
obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: ,, Lieky Olynth HA 0,05% a Olynth HA 0,1% obsahujú 
xylometazolini hydrochloridum. Nosové roztokové aerodisperzie.  Pred použitím si pozorne prečítajte 
písomnú informáciu pre používateľov.“, 
 
XI. že dňa 18.12.2010 o cca 12:33 hod. a 22:47 hod. a 26.12.2010 o cca 19:24 hod. na programovej 
službe TV MARKÍZA a dňa 19.12.2010 o cca 17:45 hod. a 19:30 hod. na programovej službe DOMA 
odvysielal reklamný šot na liek Pantoloc control, počas ktorého sa po dobu cca 5 až 6 sekúnd v dolnej 
časti obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Liek na vnútorné použitie. Obsahuje pante 
(o)prozol 20 mg. Pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku obsiahnuté v písomnej 
informácii pre používateľov. O najvhodnejšom použití lieku sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. 
Nie je určený pre osoby mladšie ako 18 rokov.“, 
 
XII. že dňa 05.03.2011 o cca 22:33 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA reklamný šot na liek Olynth HA, počas ktorého sa po dobu cca 4 sekundy v dolnej časti 
obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: ,, Lieky Olynth HA 0,05% a Olynth HA 0,1% obsahujú 
xylometazolini hydrochloridum. Nosové roztokové aerodisperzie.  Pred použitím si pozorne prečítajte 
písomnú informáciu pre používateľov.”, 
 
XIII. že dňa 07.03.2011 o cca 19:50 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA reklamný šot na liek Nalgesin S, počas ktorého sa po dobu cca 4 sekundy v dolnej časti 
obrazovky zobrazila textová informácia, cit.: „Vo ľnopredajný liek na vnútorné použitie. Obsahuje 
naproxén sodný. Pred použitím si pozorne prečítajte poučenie o správnom používaní lieku, údaje na 
obale a pripojené informácie o výrobku. O používaní liekov, prípadnom riziku a nežiaducich účinkoch 
sa poraďte s lekárom alebo s lekárnikom.“, 
 
pričom v dôsledku krátkej dĺžky zobrazenia uvedených textových informácií nebolo zabezpečené, aby 
reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia 
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o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej 
k lieku, 

 
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 § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 43 147,- €, slovom štyridsaťtritisíc stoštyridsaťsedem 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, 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. 12-06/237: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 23. 3. 2012                                                                                                           Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 517-PLO/O-6968/2011 zo dňa 6. 12. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5622/412-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Desaťročia žijú v strachu/19. 9. 2011 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 12-06/21.219: 
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. 
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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. 517-PLO/O-
6968/2011 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.,  

 
p o r u š i l  

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

tým, 
 
že dňa 19.09.2011 o cca 19:00 hod. odvysielal na programovej službe TV MARKÍZA v rámci 
programu Televízne noviny príspevok s názvom Desaťročia žijú v strachu, v ktorom absentovali 
informácie o dôvodoch, pre ktoré Najvyšší súd Slovenskej republiky prijal v príspevku kritizovaný 
rozsudok a v ktorom došlo k nezabezpečeniu oddelenia hodnotiacich komentárov od informácií 
spravodajského charakteru, čím nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť tohto 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. 
 

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

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

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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. 12-06/238: 
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:  06. 4. 2012                             Z: PLO 
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Úloha č. 12-06/239: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 3. 2012                   Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 516-PLO/O-6967/2011 zo dňa 6. 12. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6068/427-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Hlavné správy/Miliónový internet/29. 9. 2011 
ÚK: C.E.N.  s. r.o.                       číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 12-06/22.220: 
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. 516-PLO/O-6967/2011 vedené 
voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. zákona podľa § 30 ods. 1 písm. h/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e, 

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

Mistrík  za 
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. 12-06/240: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 6. 4. 2012                  Z: PLO 
 
Úloha č. 12-06/241: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 3. 2012                  Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 540-PLO/O-7141/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6014/431-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Levočský magazín /3. 10. 2011  
ÚK: L & L média, s.r.o.                        číslo licencie: TD/25 
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Uznesenie č. 12-06/23.221: 
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. 540-PLO/O-7141/2011 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 
Vendrinský za 

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

Úloha č. 12-06/242: 
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: 20. 3. 2012                                                                                                                                Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 15-PLO/O-181/2012 zo dňa 10. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6290/437-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/deň: Ako som spoznal vašu mamu (IV. séria 1. a 2. časť)/31. 10. 2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 12-06/24.222: 
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. 15-
PLO/O-181/2012 vysielateľ MAC TV s.r.o.,  
 

porušil 
 
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 
270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 270/1995 Z. z.“) 
 

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, 
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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. 
 

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

Mistrík  za 
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. 12-06/243: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 6. 4. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-06/244: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 16. 3. 2012                   Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 552-PLO/D-7153/2011 zo dňa 22. 12. 2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: T-Video Agency, s.r.o.  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 73-PLO/D-534/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie 
ÚK: ARTOS, a.s.                číslo registrácie: TKR/308 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 27/ 
SK č.: 86-PLO/D-593/2012 zo dňa 2. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KABSEN, s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/104 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 96-PLO/D-810/2012 zo dňa 14. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS            číslo registrácie: TKR/209 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 103-PLO/D-718/2012 zo dňa 9. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote         číslo registrácie: TKR/100 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 24-PLO/D-280/2012 zo dňa 23. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Jana Revická – INŠTAL                číslo registrácie: TKR/101 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 98-PLO/D-629/2012 zo dňa 6. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice             číslo registrácie: TKR/229 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 97-PLO/D-351/2012 zo dňa 25. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.              číslo registrácie: TKR/288 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 95-PLO/D-609/2012 zo dňa 3. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/184 
ÚK: DTR, s.r.o.              číslo registrácie: TKR/184 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 124-PLO/D-911/2012 zo dňa 17. 2. 2012  
Vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/103 
ÚK: Stavebné bytové družstvo II., Košice           číslo registrácie: TKR/103 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 35/ 
SK č.: 121-PLO/D-876/2012 zo dňa 16. 2. 2012 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie   
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.             číslo registrácie: TKR/166 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 120-PLO/D-290/2012 zo dňa 23. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencií na televízne vysielanie 
ÚK: C.E.N. s.r.o.,           čísla licencií: T/125 a TD/14 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 63-PLO/D-308/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencií na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                 čísla licencií: R/75 a RD/16 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 14-PLO/D-154/2012 zo dňa 13. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV LUX s.r.o.                                číslo licencie: T/207 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 570-PLO/D-6555/2011 zo dňa 16. 11. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: SPINOZA, s.r.o.                        číslo licencie: R/106 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 19-PLO/D-196/2012 zo dňa 17. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.                       číslo licencie: T/86 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 66-PLO/D-524/2012 zo dňa 31. 1. 2012 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie   
ÚK: Media Rača, spol. s r.o.                       číslo licencie: T/167 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 503-PLO/D-6534/2011 zo dňa 15. 11. 2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie a žiadosť 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. 
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43/ Rôzne   
1/ Smernica o osobitných výdavkoch Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
Predkladá: RK, OE 
 
Uznesenie č. 12-06/43.241: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje uvedený návrh internej normy a ukladá riaditeľovi 
kancelárie Rady zabezpečiť ich aplikáciu v podmienkach Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
 
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. 
 
2/ Dohoda o spolupráci Rady pre vysielanie a retransmisiu s Asociáciou na ochranu novinárskej etiky 
(AONE) 
Predkladá: PR   
 
Uznesenie č. 12-06/43.242: 
Rada scvaľuje dohodu o spolupráci RVR a AONE. 
 
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. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 6. 3. 2012 
 
                   prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                               
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Ing. Peter Alakša 


