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Zápisnica č. 07/2012 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 20. 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 Abrahám 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: Turist servis, s.r.o.       číslo licencie: R/96 
 
3/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 234/14-2012      
(na vysielanie reklamy Red Bull z dňa  17. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 652/30-2012    
(na vysielanie programu Sultán z dňa 27. 12. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 157/11-2012      
(na vysielanie programu Šport z dňa 6. 1. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7205/498-2011     
(na vysielanie programu Kate a Leopold zo dňa 24. 12. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: TD/7  
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 142/9-2012     
(na vysielanie upútavky na program Neserte nám pestúnku z dňa 11. 1. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
8/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 104/8-2012, 841/46-2012      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 10. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 9/1-2012      
(na vysielanie programu Mŕtvola musí zomrieť z dňa 30. 12. 2011.)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 654/31-2012      
 



 2 

(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 421/22-2012      
(na vysielanie televíznej programovej služby TV Levoča zo dňa  23. 1. 2012)  
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným  číslo licencie: T/177  
 
12/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 595/26-2012, 610/27-2012, 626/28-2012 
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 26. 1. 2012, 29. 1. 2012 a 30. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7235/499-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 12. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:11. 1., 13. 1. 2012) 
Vysielateľ: SBD III. Košice        číslo licencie: T/36 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 24. 1. 2012 – Klub 3) 
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.              číslo licencie:T/125 
 
16/ SK č.: 541-PLO/O-7142/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5853/423-2011) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)     
Monitorovaný program/deň: Teleráno/8. 9. 2011 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
17/ SK č.: 539-PLO/O-7140/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5851/422-2011) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Televízne noviny/5. 9. 2011 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
18/ SK č.: 46-PLO/O-434/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6418/449-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Luther /8. 11. 2011  
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     
 
 
NEVEREJNÉ 
 
19/ SK č.: 129-PLO/D-797/2012 zo dňa 13. 2. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prechodom obchodného podielu držiteľa licencií  T/41, TD/7, 
TD/17, TD/47 
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ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             čísla licencií: T/41, TD/7, TD/17, TD/47 
ÚP: 10.00 hod.  
 
20/ SK č.: 130-PLO/D-1046/2012 zo dňa 23. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: BENET,  s.r.o.           číslo registrácie: TKR/176 
 
21/ SK č.: 83-PLO/D-569/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/169 
 
22/ SK č.: 89-PLO/D-584/2012 zo dňa 2. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Slovanet, a.s.         číslo registrácie: TKR/272 
 
23/ SK č.: 31-PLO/D-375/2012 zo dňa 26. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.           číslo registrácie: TKR/143 
 
24/ SK č.: 100-PLO/D-608/2012 zo dňa 3. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KROM-SAT, s.r.o.           číslo registrácie: TKR/48 
 
25/ SK č.: 54-PLO/D-415/2012 zo dňa 27. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Stavebné bytové družstvo  Fiľakovo        číslo registrácie: TKR/131 
 
26/ SK č.: 80-PLO/D-560/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KID, a.s.             číslo registrácie: TKR/164 
 
27/ SK č.: 78-PLO/D-551/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/91 
 
28/ SK č.: 93-PLO/D-605/2012 zo dňa 3. 2. 2012 
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: MARTICO, s.r.o.           číslo registrácie: TKR/27 
 
29/ SK č.: 12-PLO/D-152/2012 zo dňa 13. 1. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo licencie: T/201        
 
30/ SK č.: 6-PLO/D-43/2012 zo dňa 4. 1. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie  
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o.  
 
31/ Rôzne 
 
Ústne pojednávanie: 
10:00 hod. – MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

SK č.: 129-PLO/D-797/2012 
 

 
************************* 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 262 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia sú 
splnené. 
 
Uznesenie č. 12-07/1.242: 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/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
ÚK: Turist servis, s.r.o.                         číslo licencie: R/96         
  
Uznesenie č. 12-07/2.243: 
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 s licenciou č. R/96, 
spoločnosti Turist servis, s.r.o., Poprad vo veci možného naplnenia skutkového stavu § 68 ods. 7 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencia 93,2 MHz Poprad nie je vysielateľom 
využívaná na účely, na ktoré mu bola pridelená. 
 
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. 12-07/263: 
Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo veci možného 
porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 3. 4. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 3/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 234/14-2012      
(na vysielanie reklamy Red Bull z dňa  17. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 12-07/3.244: 
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. 234/14-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-07/264: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 3. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 4/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 652/30-2012    
(na vysielanie programu Sultán z dňa 27. 12. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-07/4.245: 
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. 652/30-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-07/265: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 3. 2012                                            Z: PgO 



 6 

K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 157/11-2012      
(na vysielanie programu Šport z dňa 6. 1. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-07/5.246: 
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  
6. 1. 2012 o cca 20:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ program Šport, 
v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti neoddelením názorov 
a hodnotiacich komentárov, ktoré boli označené ako príspevok Futbalový Víkend šampiónov? 
Kdeže!!!! Víkend babrákov!!!, od informácií spravodajského charakteru. 
 
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. 12-07/266: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 3. 4. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-07/267: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 30. 3. 2012                                    Z: PgO 

 
K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7205/498-2011     
(na vysielanie programu Kate a Leopold zo dňa 24. 12. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/7  
 
Uznesenie č. 12-07/6.247: 
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. 7205/498-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby DOMA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o., a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-07/268: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 3. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 142/9-2012     
(na vysielanie upútavky na program Neserte nám pestúnku z dňa 11. 1. 2012)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 12-07/7.248: 
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. 142/9-2012, smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedenú sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-07/269: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 3. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 104/8-2012, 841/46-2012      
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 10. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-07/8.249: 
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 sťažnosti evidované pod č. 104/8-2012 a 841/46-2012, 
smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-
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SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedené sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona  
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-07/270: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 3. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 9/1-2012      
(na vysielanie programu Mŕtvola musí zomrieť z dňa 30. 12. 2011)  
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-07/9.250: 
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. 9/1-2012, smerujúcu voči 
vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka, vysielateľa na základe zákona Rozhlasu a televízii 
Slovenska a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-07/271: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 3. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 654/31-2012      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 12-07/10.251: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že v rámci 
programovej služby TV Markíza dňa 17. 1. 2012 o cca 19:00 hod. odvysielal v programe Televízne 
noviny príspevok Nová spevácka šou s informáciami o programe Hlas Česko Slovenska, 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. 12-07/272: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 3. 4. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-07/273: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 30. 3. 2012                           Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 421/22-2012      
(na vysielanie televíznej programovej služby TV Levoča zo dňa  23. 1. 2012)  
Vysielateľ: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným                  číslo licencie: T/177 
 
Uznesenie č. 12-07/11.252: 
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. 421/22-2012, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Levoča vysielateľa TV Levoča, spoločnosť 
s ručením obmedzeným, Levoča 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 
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Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-07/274: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 3. 2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-07/11.253: 
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 TV Levoča, 
spoločnosť s ručením obmedzeným, Levoča vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným nezabezpečením trvalého označenia svojej programovej 
služby TV Levoča nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) dňa 23. 1. 2012 v čase od cca 
17:30 hod. do cca 18:00 hod. počas videotextového vysielania a vo veci možného porušenia § 16 ods. 
3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu 
vysielania z dňa 23. 1. 2012 v čase od cca 17:30 hod. do cca 19:00 hod. 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. 12-07/275: 
Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania 
začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 3. 4. 2012                    Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 595/26-2012, 610/27-2012, 626/28-2012 
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 26. 1. 2012, 29. 1. 2012 a 30. 1. 2012)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                     číslo licencie: T/41              
 
Uznesenie č. 12-07/12.254: 
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 sťažnosti evidované pod č. 595/26-2012, 610/27-2012, 
626/28-2012, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a  

- sťažnosť č. 626/28-2012 uznala podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú, 
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- sťažnosti č. 595/26-2012, 610/27-2012 v časti možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. uznala podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnené. 
 
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. 12-07/276: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 30. 3. 2012                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 12-07/12.255: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 29. 1. 2012 o cca 19:00 
hod. v programe Televízne noviny príspevok s názvom Markíza podáva žalobu a dňa 30. 1. 2012 o cca 
19:00 v programe Televízne noviny príspevok s názvom Prečo nepôjdeme na OTO 2011, v ktorých 
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. 12-07/277: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T: 3. 4. 2012                               Z: PLO 
 
Úloha č. 12-07/278: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 30. 3. 2012                             Z: PgO 
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K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 7235/499-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 12. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-07/13.256: 
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. 7235/499-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o., 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 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-07/279: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 3. 2012                                Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:11. 1., 13. 1. 2012) 
Vysielateľ: SBD III. Košice                          číslo licencie: T/36 
 
Uznesenie č. 12-07/14.257: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 3/2012/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 11. 1. 2012 a 13. 1. 2012 vysielateľa SBD III. Košice s licenciou č. T/36 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-07/280: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 30. 3. 2012                                            Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4/2012/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 24. 1. 2012 – Klub 3) 
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                   číslo licencie:T/125 
 
Uznesenie č. 12-07/15.258: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 4/2012 o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dňa 24. 1. 2012 vysielateľa C.E.N. s.r.o. s licenciou č. T/125 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 541-PLO/O-7142/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5853/423-2011) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)     
Monitorovaný program/deň: Teleráno/8. 9. 2011 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-07/16.259: 
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. 541-PLO/O-7142/2011 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 
Haťapka za 
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Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-07/281: 
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: 3. 4. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-06/282: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30. 3. 2012                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 539-PLO/O-7140/2011 zo dňa 20. 12. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 5851/422-2011) 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Televízne noviny/5. 9. 2011 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 12-07/17.260: 
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. 539-
PLO/O-7140/2011 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že v rámci programovej služby TV MARKÍZA dňa 5. 9. 2011 o cca 19:00 hod. odvysielal v programe 
Televízne noviny príspevok s názvom Prípravy na tanečný sviatok, ktorý obsahoval informácie 
o programe Let´s Dance, cit.:  
 
Redaktorka (v obraze zábery zo šou): „Najväčší tanečný sviatok bude na Markíze každý piatok. 
Postupne sa predstaví 12 párov, pričom tak ako aj predtým jeden z dvojice je profesionál a druhý 
známa osobnosť.“  
Zuzana Ťapáková, generálna riaditeľka TV Markíza: „Myslím si, že tá zostava je špičková a sľubuje 
veľké zážitky, takže verím tomu, že piatok bude tanečný a televízny sviatok.“  
Redaktorka (v obraze zábery zo šou z predchádzajúcich ročníkov): „Ako odznelo dnes na tlačovej 
konferencii, v piatej sérii Let´s Dance čaká divákov viacero zmien. Po novom sa bude tancovať 
v bratislavskej Inchebe. Vedľa moderátorky Adely Banášovej už neuvidíme Pyca, ale Libora Boučka 
a prvý pár vypadne skôr, než by ste si mysleli.“  
Peter Núňez, režisér súťaže: „Vypadáva prvý pár už v prvom kole. To je základná, veľmi razantná 
zmena, ktorá sa deje len v niekoľkých krajinách na svete.“  
Redaktorka: „Šou sa bude odohrávať na tejto scéne, opäť v nablýskanej a pompéznej, no a pompézne 
budú aj šaty tanečníc (prechádza k figurínam so šatami). Napríklad tieto boli dovezené až z Anglicka. 
Piatky na Markíze si rozhodne nenechajte ujsť, spolu vás čaká 12 epizód.“  
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Ťapáková, generálna riaditeľka TV Markíza: „Ja verím tomu, že bude úspešnejšia ako tie 
predchádzajúce. To by sme inak ani nešli do takéhoto projektu a rozhodne si vôbec nemyslím, že to, že 
je to piata séria, znamená, že je to nejaké opakovanie niečoho, pretože si myslím, že tá šou bude opäť 
iná.“  
 
ktoré naplnili 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. 
 

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 10 000,- €, slovom desaťtisíc 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. 12-07/283: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 20. 4. 2012                    Z: PLO 
 
Úloha č. 12-07/284: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 30. 3. 2012                               Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 46-PLO/O-434/2012 zo dňa 24. 1. 2012 
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Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 6418/449-2011) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Luther /8. 11. 2011  
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 12-07/18.261: 
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. 46-PLO/O-434/2012, Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 

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

tým, 
 

že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Luther vysielaného dňa 
8.11.2011 o cca 21:05 hod. na programovej službe Jednotka 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 170 €, slovom stosedemdesiat 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***10,KS6548. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 12-07/285: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20. 4. 2012                  Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 129-PLO/D-797/2012 zo dňa 13. 2. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie súhlasu s prechodom obchodného podielu držiteľa licencií  T/41, TD/7, 
TD/17, TD/47 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             čísla licencií: T/41, TD/7, TD/17, TD/47 
ÚP: 10.00 hod.  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 130-PLO/D-1046/2012 zo dňa 23. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: BENET,  s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/176 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 83-PLO/D-569/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.               číslo registrácie: TKR/169  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 89-PLO/D-584/2012 zo dňa 2. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Slovanet, a.s.               číslo registrácie: TKR/272 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 31-PLO/D-375/2012 zo dňa 26. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.                 číslo registrácie: TKR/143 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 100-PLO/D-608/2012 zo dňa 3. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KROM-SAT, s.r.o.                   číslo registrácie: TKR/48 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 54-PLO/D-415/2012 zo dňa 27. 1. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Stavebné bytové družstvo  Fiľakovo        číslo registrácie: TKR/131 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
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K bodu 26/ 
SK č.: 80-PLO/D-560/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: KID, a.s.                   číslo registrácie: TKR/164 

 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 78-PLO/D-551/2012 zo dňa 1. 2. 2012 
vo veci oznámenia  o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.                číslo registrácie: TKR/91 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 93-PLO/D-605/2012 zo dňa 3. 2. 2012 
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: MARTICO, s.r.o.                   číslo registrácie: TKR/27 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 12-PLO/D-152/2012 zo dňa 13. 1. 2012 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                       číslo licencie: T/201 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 6-PLO/D-43/2012 zo dňa 4. 1. 2012 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie  
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o.  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
31/ Rôzne   
1/ /Priebežné výsledky z monitorovania v období kampane a volieb do NR SR 
Predkladá: PgO  
       
Uznesenie č. 12-07/31.274: 
Rada zobrala na vedomie priebežné výsledky monitorovania 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 za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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2/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby:  www.mtt.sk 
Oznamovateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o., Trnava                     číslo podania: 390/2012       
        
Uznesenie č. 12-07/31.275: 
Rada prijíma oznámenie spoločnosti Mestská televízia Trnava, s.r.o. zo dňa 26. 1. 2012 v časti 
týkajúcej sa sekcií „Relácie“ a „Spravodajstvo“ prevádzkovanej na internetovej stránke www.mtt.sk 
v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti a 
predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 12-07/298: 
Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa, spoločnosť Mestská televízia Trnava, s.r.o. o vybavení jej 
oznámenia zo dňa 26. 1. 2012. 
T: 30. 3. 2012                    Z: PgO 
 
3/ SK č.: 456-PLO/O-5771/2011 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z. z.  
MAC TV s.r.o.  – Noviny – Slota vynadal Dostálovi  zo dňa 28. 6. 2011 
oboznámenie sa Rady s rozhodnutím č. RL/13/2012 
Predkladá: PLO    
 
Uznesenie č. 12-07/31.276: 
Rada berie na vedomie predložené rozhodnutie. 
 
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. 
 

4/ Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za 
rok 2011. 
Predkladá: PR, RK 
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Uznesenie č. 12-07/31.277: 
Rada schvaľuje predloženú Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre 
vysielanie a retransmisiu za rok 2011. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
5/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 
vysielanie jar 2012 
 
Uznesenie č. 12-07/31.278: 
Rada schvaľuje navrhované termíny výberového konania. 
 
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. 
 
 
6/ Žiadosť o predchádzajúci súhlas s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou 
Rádio Viva, a.s. vo výške 100 % akcií 
 
Uznesenie č. 12-07/31.279: 
Rada odročuje tento bod programu. 
 
Úloha č. 12-07/299: 
Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie rokovanie Rady. 
T: 3. 4. 2012                    Z: PLO 
 
 
V Bratislave dňa 20. 3. 2012 
 
                    
 

                                                                                           prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu                                               
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Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Ing. Peter Abrahám 
 


