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Zápisnica č. 20/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch 21. 11. 2011 o 10:00 

a 23. 11. 2011 o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: PhDr. Dana Podracká 
 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
Hlasovanie o návrhu programu: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, program bol schválený. 
 
21. 11. 2011, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady  
 
1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania:  
 
1.1. Žiadateľ: EUROPA 2,  a.s.  
SK: 467-PLO/O-R03/2011  
vo veci pridelenia frekvencie: 87,9 MHz Čadca 
ÚP: 10.00 hod.           
 
1.2. Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o.  
SK: SK: 465-PLO-O/R01/2011, 466-PLO/O-R02/2011, 472-PLO/O-R08/2011 
vo veci pridelenia frekvencií: 93,8 MHz  Košice, 94,0 MHz Prešov, 94,8 MHz Košice 
ÚP: 10.15 hod.          
  
1.3. Žiadateľ: RADIO ROCK  s.r.o.  
SK: 472-PLO/O-R08/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice 
ÚP: 10.30 hod.          
 
1.4. Žiadateľ: T.W. Rádio, s.r.o.  
SK: 472-PLO/O-R08/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice 
ÚP: 10.45 hod.          
 
1.5.Žiadateľ: M Technologies spol. s r.o.   
SK: 470-PLO/O-R06/2011, 471-PLO/O-R07/2011 
vo veci pridelenia frekvencií: 93,6 MHz Partizánske, 90,5 MHz Prievidza 
ÚP: 11.00 hod.          
 
1.6. Žiadateľ: ČH HORNETS s.r.o.  
SK: 472-PLO/O-R08/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice 
ÚP: 11.15 hod.          
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1.7. Rozhlas a televízia Slovenska 
SK: 472-PLO/O-R08/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice 
ÚP: 11.30 hod.          
 
1.8. Žiadateľ: BEST FM Media spol. s r.o.   
SK: 465-PLO-O/R01/2011, 466-PLO/O-R02/2011 
vo veci pridelenia frekvencií: 93,8 MHz Košice, 94,0 MHz Prešov 
ÚP: 11.45 hod.          
        
1.9. Žiadateľ: SITY MEDIA s.r.o.  
SK: 472-PLO/O-R08/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice 
ÚP: 12.00 hod.          
 
1.10. Žiadateľ: DRV s.r.o.  
SK: 465-PLO-O/R01/2011, 466-PLO/O-R02/2011, 472-PLO/O-R08/2011 
vo veci pridelenia frekvencií: 93,8 MHz  Košice, 94,0 MHz Prešov, 94,8 MHz Košice 
ÚP: 12.15 hod.           
     
1.11.Žiadateľ: Marián Dokupil – Doko Media 
SK: 468-PLO/O-R04/2011, SK: 469-PLO/O-R05/2011 
vo veci pridelenia frekvencií: 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou, 104,4 MHz Považská Bystrica 
ÚP: 12.30 hod.          
 
 
23. 11. 2011, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady  
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie  
SK: 465-PLO-O/R01/2011 
SK: 466-PLO-O/R02/2011 
vo veci pridelenia frekvencií: 93,8 MHz Košice, 94,0 MHz Prešov 
ÚK: BEST FM Media spol. s r.o., Bratislava   
        DRV s.r.o. 
        GES Slovakia, s.r.o.         
 
3/ Výberové konanie  
SK: 467-PLO-O/R03/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 87,9 MHz Čadca 
ÚK: EUROPA , a.s.         
  
4/ Výberové konanie  
SK: 468-PLO-O/R04/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media        
 
5/ Výberové konanie  
SK: 469-PLO-O/R05/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 104,4 MHz Považská Bystrica  
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media        
 
6/ Výberové konanie  
SK: 470-PLO-O/R06/2011 
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vo veci pridelenia frekvencie: 93,6 MHz Partizánske 
ÚK: M Technologies spol. s r.o.        
 
7/ Výberové konanie  
SK: 471-PLO-O/R07/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,5 MHz Prievidza 
ÚK: M Technologies spol. s r.o.        
 
8/ Výberové konanie  
SK: 472-PLO-O/R08/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice 
ÚK:  T.W. Rádio, s.r.o. 
 SITY MEDIA s.r.o. 
 Rozhlas a televízia Slovenska 
 DRV, s.r.o. 
 GES Slovakia, s.r.o.  
 RADIO ROCK s.r.o. 
 ČH HORNETS s.r.o.         
 
9/ Sťažnosť č. 5641/417-2011 zo dňa 3. 10. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Nevyužívanie frekvencie 107,3 MHz Poprad 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       číslo licencie: R/88 
   
10/ Sťažnosť č. 5730/416-2011 zo dňa 6. 10. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Nevyužívanie frekvencií 
ÚK: Rádio ONE               číslo licencie: R/91 
        
11/ Sťažnosť č. 6222/435-2011 zo dňa 28. 10. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť smeruje proti : Roman Lihocký-AT, IČO: 34451641 
          
12/ Sťažnosť č. 6291/438-2011 zo dňa 2. 11. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.     číslo registrácie: TKR/254 
 
13/ SK č.: 384-PLO/O-4273/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Sťažnosť č. 2672/246-2011 zo dňa 28.04.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Čadca     číslo registrácie: TKR/185 
 
14/ SK č.: 385-PLO/O-4274/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Sťažnosť č. 2779/242-2011 zo dňa 03.05.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo  Žilina    číslo registrácie: TKR/88 
 
15/ SK č.: 386-PLO/O-4275/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Sťažnosť č. 3467/274-2011 zo dňa 10.06.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) a § 17 ods. 1 písm. c)   zákona č. 308/2000 
Z. z.) 
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ÚK: Ing. Miroslav Bobák       číslo registrácie: TKR/223 
 
16/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5779/420-2011 a 5780/421-2011     
(na vysielanie programu Návod na vraždu z dňa 2. 10. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: TD/16, T/219 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5452/401-2011      
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 20. 9. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5452/400-2011      
(na vysielanie programu C.S.I.-Kriminálka Miami z dňa 20. 9. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5509/404-2011     
(na vysielanie programu Slávnostný galavečer z dňa 22. 9. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125  
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4941/368-2011     
(na vysielanie programu Toto je Sparta!  z dňa 9. 7. 2011)  
Vysielateľ: Markíza – Slovakia spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4938/365-2011     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 12. 7. 2011)  
Vysielateľ: Markíza – Slovakia spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5208/385-2011      
(na vysielanie programu Úplná šupa z dňa 8. 8. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5206/383-2011      
(na vysielanie programu Next zo dňa 6. 8. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5738/418-2011      
(na vysielanie programu Bez servítky z dňa 5. 10. 2011)  
Vysielateľ: Markíza – Slovakia spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 57/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 6. 9., 9. 9. 2011) 
Vysielateľ: ELEKTROCENTRUM TV, spol. s r.o.   číslo licencie: T/156 
 
26/ SK č.: 420-PLO/O-5120/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4184/329-2011) 
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(vo veci možného porušenia ustanovenia § 63a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná služba: http://tnitv.weebly.com. 
ÚK: EURO MUSTRA, s.r.o.  
10.00 hod. - EURO MUSTRA, s.r.o. 
 
27/ SK č.: 418-PLO/O-5118/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3457/271-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. l písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Také bolo Slovensko / 07.06.2011 
ÚK: C.E.N.  s.r.o.       číslo licencie: T/125     
 
28/ SK č.: 423-PLO/O-5123/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 3505/273-2011) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Pochybnosti o útulku/28. 5. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
29/ SK č.: 453-PLO/O-5768/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4608/345-2011) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Dumbo/ 23.7.2011 
ÚK:  MAC TV  s.r.o.                         číslo licencie: T/39 
 
30/ SK č.: 475-PLO/O-6122/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 2457/216-2011) 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 a 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
   
Monitorovaný program/deň: Bez servítky/13.04.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
31/ SK č.:  388-PLO/O-4277/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Doplnenie: Správy o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 2286/201-2011, 2392/205-2011, 2393/206-2011, 2394/207-2011, 3098/248-2011, 3147/255-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Teleráno/4. 4., 11. 4., 12. 4., 13. 4., 3. 5., 4. 5. 2011  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
32/ SK č.:  455-PLO/O-5770/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti  
č. 4719/355-2011, 4688/353-2011, 4720/356-2011, 4787/360-2011)     
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Farma/01.08.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
NEVEREJNÉ 
 
33/ SK č.: 480-PLO/D-6189/2011 zo dňa 27. 10. 2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/102 
ÚK: BP Media, s.r.o.         číslo licencie: R/102 
 
34/ SK č.: 450-PLO/D-5662/2011 zo dňa 3. 10. 2011 
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vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/86 – zmena právnych skutočností 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.     číslo licencie: T/86 
 
35/ SK č.: 451-PLO/D-5731/2011 zo dňa 6. 10. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/101 – zmena právnych skutočností 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.        číslo licencie: R/101 
 
36/ SK č.: 473-PLO/D-5947/2011 zo dňa 18. 10. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/105 – zmena právnych skutočností 
ÚK: EUROPA 2, a.s.         číslo licencie: R/105 
 
37/ SK č.: 495-PLO/D-6339/2011 zo dňa 4. 11. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/110 – zmena právnych skutočností 
ÚK: RADIO ROCK,  s.r.o.        číslo licencie: R/110 
 
38/ SK č.: 443-PLO/D-5441/2011 zo dňa 21. 9. 2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/223 
ÚK: Ing. Miroslav Bobák       číslo registrácie: TKR/223 
 
39/ SK č.: 489-PLO/D-6235/2011 zo dňa 2. 11. 2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: TV SEN,  s r.o.         
 
40/ SK č.: 488-PLO/D-6192/2011 zo dňa 27. 10. 2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/210 
ÚK: KRS,  spol. s r.o.        číslo registrácie: TKR/210 
 
41/ SK č.: 492-PLO/D-6201/2011 zo dňa 31. 10. 2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/167 
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o.     číslo registrácie: TKR/167 
 
42/ Rôzne  
 
Ústne pojednávania:  
     
21. 11. 2011 10.00 hod. – EUROPA 2, a.s., Bratislava 

10.15 hod. – GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
10.30 hod. – RADIO  ROCK, s.r.o., Nitra 
10.45 hod. – T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava 
11.00 hod. – M Technologies spol. s r.o., Banská Bystrica 
11.15 hod. – ČH HORNETS s.r.o., Košice 
11.30 hod. – Rozhlas a televízia Slovenska 
11.45 hod. – Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
12.00 hod. – SITY MEDIA s.r.o., Bratislava 
12.15 hod. – DRV s.r.o., Košice 
12.30 hod. – Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom  

 
23. 11. 2011     10.00 hod. – EURO MUSTRA, s.r.o. 
 

************************* 
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenia programu: 
Od začiatku roka bolo Radou uložených 1285 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
sú splnené. 
 
Uznesenie č. 11-20/1.1134: Rada schvaľuje program a berie na vedomie informáciu o plnení úloh. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Výberové konanie  
SK: 465-PLO-O/R01/2011 
SK: 466-PLO-O/R02/2011 
vo veci pridelenia frekvencií: 93,8 MHz Košice, 94,0 MHz Prešov 
ÚK: BEST FM Media spol. s r.o., Bratislava   
        DRV s.r.o. 
     
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 3/ 
Výberové konanie  
SK: 467-PLO-O/R03/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 87,9 MHz Čadca 
ÚK: EUROPA , a.s. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie  
SK: 468-PLO-O/R04/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 96,9 MHz Bánovce nad Bebravou 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie  
SK: 469-PLO-O/R05/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 104,4 MHz Považská Bystrica  
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
  
K bodu 6/ 
Výberové konanie  
SK: 470-PLO-O/R06/2011 
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vo veci pridelenia frekvencie: 93,6 MHz Partizánske 
ÚK: M Technologies spol. s r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie  
SK: 471-PLO-O/R07/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 90,5 MHz Prievidza 
ÚK: M Technologies spol. s r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 8/ 
Výberové konanie  
SK: 472-PLO-O/R08/2011 
vo veci pridelenia frekvencie: 94,8 MHz Košice 
ÚK:  T.W. Rádio, s.r.o. 
 SITY MEDIA s.r.o. 
 Rozhlas a televízia Slovenska 
 DRV, s.r.o. 
 GES Slovakia, s.r.o.  
 RADIO ROCK s.r.o. 
 ČH HORNETS s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 9/ 
Sťažnosť č. 5641/417-2011 zo dňa 3. 10. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Nevyužívanie frekvencie 107,3 MHz Poprad 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 10/ 
Sťažnosť č. 5730/416-2011 zo dňa 6. 10. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Nevyužívanie frekvencií 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 11-20/10.1144: 
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/91, 
spoločnosti RADIO ONE, s.r.o., Nitra vo veci možného naplnenia skutkového stavu § 68 ods. 7 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencia 93,5 MHz Lučenec nie je vysielateľom využívaná 
na účely, na ktoré mu bola pridelená. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
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Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-20/1295: 
Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo veci možného 
porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 6. 12. 2011                               Z: PLO 
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Úloha č. 11-20/1296: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 2. 12. 2011                               Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Sťažnosť č. 6222/435-2011 zo dňa 28. 10. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
Sťažnosť smeruje proti : Roman Lihocký-AT, IČO: 34451641 
 
Uznesenie č. 11-20/11.1145: 
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 Roman Lihocký - AT, Bratislava, IČO: 34451641 vo veci možného porušenia 
ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie 
bez jej registrácie. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-20/1297: 
Kancelária Rady písomne upovedomí Romana Lihockého - AT o začatí správneho konania vo veci 
možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 6. 12. 2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-20/1298: 
Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.  
T: 2. 12. 2011                    Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Sťažnosť č. 6291/438-2011 zo dňa 2. 11. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 11-20/12.1146: 
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 Nova, Nova Cinema, Prima Love, 
Prima Cool, TV Barrandov a Prima bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-20/1299: 
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:  7. 12. 2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-20/1300: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  3. 12. 2011                    Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 384-PLO/O-4273/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Sťažnosť č. 2672/246-2011 zo dňa 28. 4. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Čadca 
 
Uznesenie č. 11-20/13.1147: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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.“) rozhodla, že správne konanie č. 384-PLO/O-4273/2011 vedené voči prevádzkovateľovi 
retransmisie TKR/185 Okresnému stavebnému bytovému družstvu, Čadca podľa ust. § 30 ods. 1 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
 

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

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 11-20/1301: 
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: 7. 12. 2011                                                                                                         Z: PLO 
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Úloha č. 11-20/1302: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2011                                                                                                                         Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 385-PLO/O-4274/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Sťažnosť č. 2779/242-2011 zo dňa 3. 5. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo  Žilina 
 
Uznesenie č. 11-20/14.1148: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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. 385-PLO/O-4274/2011 Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že neuzavrel s každým užívateľom jeho služby retransmisie, ktorú poskytuje na adrese Sv. Bystríka 1, 
010 08 Žilina, typovú zmluvu, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-20/1303: 
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: 23. 12. 2011                                                                                                          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-20/1304: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2011                                      Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 386-PLO/O-4275/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Sťažnosť č. 3467/274-2011 zo dňa 10. 6. 2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) a § 17 ods. 1 písm. c)   zákona č. 308/2000 
Z. z.) 
ÚK: Ing. Miroslav Bobák 
 
Uznesenie č. 11-20/15.1149: 
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., v správnom konaní č. 386-PLO/O-4275/2011 vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. vedené voči 
účastníkovi konania: 
 
Ing. Miroslav Bobák 
027 41 Oravský Podzámok 328 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

zastavuje 
 
správne konanie č. 386-PLO/O-4275/2011 z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-20/1305: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania Ing. 
Miroslavovi Bobákovi. 
T: 22. 12. 2011                    Z: PLO 
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Úloha č. 11-20/1306: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2011                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5779/420-2011 a 5780/421-2011     
(na vysielanie programu Návod na vraždu z dňa 2. 10. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 11-20/16.1150: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 02.10.2011 o cca 20:37 hod. 
odvysielal v rámci programovej služby JOJ PLUS program Návod na vraždu, ktorý označil ako 
nevhodný pre maloletých do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného 
systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-20/16.1151: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že časový úsek od 21:07 hod. do 
21:37 hod. programu Návod na vraždu odvysielaného v rámci programovej služby JOJ PLUS dňa  
2. 10. 2011 o cca 20:37 hod, ktorý zodpovedá druhému 30 minútovému časovému úseku trvania 
predmetného programu dvakrát prerušil zaradením reklamného bloku, a to o cca 21:10 hod. a o cca 
21:29 hod. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-20/1307: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T:  6. 12. 2011                               Z: PLO 
 
Úloha č. 11-20/1308: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T:  2. 12. 2011                     Z: PgO 
           
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5452/401-2011      
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 20. 9. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 11-20/17.1152: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 5452/401-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o., Bratislava, držiteľa 
licencie č. T/39 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-20/1309: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5452/400-2011      
(na vysielanie programu C.S.I.-Kriminálka Miami z dňa 20. 9. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 11-20/18.1153: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 5452/400-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o., a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-20/1310: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T:  2. 12. 2011                   Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5509/404-2011     
(na vysielanie programu Slávnostný galavečer z dňa 22. 9. 2011)  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.   
 
Uznesenie č. 11-20/19.1154: 
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 C.E.N. s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22.9.2011 
o cca 20:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TA3 program Slávnostný 
galavečer, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti podľa ustanovenia § 5 ods. 1 zákona  
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR.   
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-20/1311: 
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:  7. 12. 2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-20/1312: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 3. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4941/368-2011     
(na vysielanie programu Toto je Sparta!  z dňa 9. 7. 2011)  
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Vysielateľ: Markíza – Slovakia spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 11-20/20.1155: 
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. 4941/368-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-20/1313: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 2. 12. 2011                   Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4938/365-2011     
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa z dňa 12. 7. 2011)  
Vysielateľ: Markíza – Slovakia spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 11-20/21.1156: 
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. 4938/365-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-20/1314: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T:  2. 12. 2011                   Z: PgO 
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K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5208/385-2011      
(na vysielanie programu Úplná šupa z dňa 8. 8. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 11-20/22.1157: 
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. 5208/385-2011, 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-20/1315: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5206/383-2011      
(na vysielanie programu Next zo dňa 6. 8. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 11-20/23.1158: 
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. 5206/383-2011, smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-20/1316: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5738/418-2011      
(na vysielanie programu Bez servítky z dňa 5. 10. 2011)  
Vysielateľ: Markíza – Slovakia spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 11-20/24.1159: 
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. 5738/418-2011 smerujúcu 
voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-20/1317: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T:  2. 12. 2011                   Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 57/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 6. 9., 9. 9. 2011) 
Vysielateľ: ELEKTROCENTRUM TV, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 11-20/25.1160: 
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. 57/2011/TV o kontrole 
dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dní 06.09. a 09.09.2011 vysielateľa ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. s licenciou č. T/156 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
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Vendrinský neprítomný na hlasovaní 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
 
Úloha č. 11-20/1318: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 2. 12. 2011                                   Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 420-PLO/O-5120/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť  
č. 4184/329-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 63a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaná služba: http://tnitv.weebly.com. 
ÚK: EURO MUSTRA, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 11-20/26.1161: 
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. 420-PLO/O-5120/2011 EURO MUSTRA, s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 8. 8. 2011 na internetovej stránke www.tnitv.weebly.com poskytoval audiovizuálnu mediálnu 
službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.,  

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
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Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-20/1319: 
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: 23.12.2011                 Z:  PLO 
 
Úloha č. 11-20/1320: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  02.12.2011                  Z:  PgO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 418-PLO/O-5118/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
3457/271-2011) 
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. l písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)   
Monitorovaný program/deň: Také bolo Slovensko/7. 6. 2011 
ÚK: C.E.N.  s.r.o. 
 
Uznesenie č. 11-20/27.1162: 
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. 418-PLO/O-5118/2011 spoločnosť C.E.N. s.r.o. 

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

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe TA3 dňa 7. 6. 2011 o cca 19:15 hod. odvysielal program Také 
bolo Slovensko, v rámci ktorého odvysielal príspevok informujúci o smrti 5-ročného chlapca, ktorý 
spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti zobrazeného 
zosnulého, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3 320,- € slovom tritisíc tristo dvadsať eur. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  zdržal sa 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-20/1321: 
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. 12. 2011                                                                                                         Z: PLO 
 
Úloha č. 11-201322/: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2011                                                                                                                         Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 423-PLO/O-5123/2011 zo dňa 30. 8. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
3505/273-2011) 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)    
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Pochybnosti o útulku/28. 5. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      
 
Uznesenie č. 11-20/28.1163: 
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. 
423-PLO/O-5123/2011 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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

 
tým, 

 
tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 28. 5. 2011 o cca 19:00 hod. odvysielal 
program Televízne noviny, v rámci ktorého odvysielal príspevok s názvom Pochybnosti o útulku 
informujúci o útulku zvierat v meste Bratislava, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím 
obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti riaditeľky útulku. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

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

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 6 000 € slovom šesťtisíc 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-20/1323: 
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: 22. 12. 2011                   Z: PLO 
 
Úloha č. 11-20/1324: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2011                                     Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 453-PLO/O-5768/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
4608/345-2011) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Dumbo/23. 7. 2011 
ÚK:  MAC TV  s.r.o. 
 
Uznesenie č. 11-20/29.1164: 
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. 453-PLO/O-5768/2011 vysielateľ MAC TV s.r.o.,  
 

porušil 
 

I. 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
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že dňa 23. 7. 2011 o cca 10:33 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Dumbo, 
ktorý odvysielal bez označenia grafickým symbolom Jednotného systému označovania, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2 000,- € slovom dvetisíc 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 **11, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

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

II. 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 5 ods. 2 zákona 
č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o štátnom jazyku“) 
 

tým, 
 
že v rámci programovej služby JOJ odvysielal dňa 23.07.2011 o cca 10:33 program Dumbo s českým 
dabingom, čím došlo k porušeniu povinnosti odvysielať program určený maloletým do 12 rokov 
s dabingom v štátnom jazyku 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
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Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-20/1325: 
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: 23. 12. 2011                   Z: PLO 
 
Úloha č. 11-20/1326: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 3. 12. 2011                   Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 475-PLO/O-6122/2011 zo dňa 25. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosť č. 
2457/216-2011) 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 a 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)      
Monitorovaný program/deň: Bez servítky/13. 4. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 11-20/30.1165: 
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. 475-PLO/O-6122/2011 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 
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že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 13. 4. 2011 o cca 08:40 hod. odvysielal 
sponzorovaný program Bez servítky, ktorý nebol na začiatku a na konci zreteľne označený obchodným 
menom sponzora, ani menom a priezviskom sponzora alebo logom sponzora alebo odkazom na jeho 
výrobok alebo službu a v ktorom došlo k priamej podpore predaja tovaru červené víno Dunaj, ročník 
2009 – výber z hrozna vinárskeho komplexu Elesko wine park, prostredníctvom osobitných 
propagačných zmienok o danom vinárskom komplexe a jeho tovare, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000,-€, slovom jedentisíc 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 **11, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-20/1327: 
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: 23. 12. 2011                   Z: PLO 
 
Úloha č. 11-20/1328: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.:  388-PLO/O-4277/2011 zo dňa 4. 7. 2011 
Doplnenie: Správy o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
2286/201-2011, 2392/205-2011, 2393/206-2011, 2394/207-2011, 3098/248-2011, 3147/255-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Teleráno/4. 4., 11. 4., 12. 4., 13. 4., 3. 5., 4. 5. 2011  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
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Uznesenie č. 11-20/31.1166: 
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. 
388-PLO/O-4277/2011 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

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

tým, 
 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Teleráno aj so sponzorskými 
odkazmi odvysielanými na začiatku a na konci programu z dní 4. 4. 2011, 11. 4. 2011, 12. 4. 2011 
a 13. 4. 2011 o cca 06:00 hod. a súvislý záznam vysielania z dní 3. 5. 2011 a 4. 5. 2011 v čase od 
05:55 hod. do 08:45 hod.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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 1 000,- € slovom jedentisíc 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-20/1329: 
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: 22. 12. 2011                    Z: PLO 
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Úloha č. 11-20/1330: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 455-PLO/O-5770/2011 zo dňa 4. 10. 2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. (sťažnosti č. 
4719/355-2011, 4688/353-2011, 4720/356-2011, 4787/360-2011)     
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.) 
Monitorovaný program/deň: Farma/1. 8. 2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 11-20/32.1167: 
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. 455-PLO/O-5770/2011 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

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

tým, 
 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Farma vysielaného dňa  
1. 8. 2011 o cca 20:00 hod. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, 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 300,- € slovom tristo 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
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Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-20/1331: 
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: 22. 12. 2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-20/1332: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 2. 12. 2011                    Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 480-PLO/D-6189/2011 zo dňa 27. 10. 2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/102 
ÚK: BP Media, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 34/ 
SK č.: 450-PLO/D-5662/2011 zo dňa 3. 10. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/86 – zmena právnych skutočností 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 35/ 
SK č.: 451-PLO/D-5731/2011 zo dňa 6. 10. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/101 – zmena právnych skutočností 
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 36/ 
SK č.: 473-PLO/D-5947/2011 zo dňa 18. 10. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/105 – zmena právnych skutočností 
ÚK: EUROPA 2, a.s. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 37/ 
SK č.: 495-PLO/D-6339/2011 zo dňa 4. 11. 2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/110 – zmena právnych skutočností 
ÚK: RADIO ROCK,  s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 38/ 
SK č.: 443-PLO/D-5441/2011 zo dňa 21. 9. 2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/223 
ÚK: Ing. Miroslav Bobák 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
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K bodu 39/ 
SK č.: 489-PLO/D-6235/2011 zo dňa 2. 11. 2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: TV SEN,  s r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 40/ 
SK č.: 488-PLO/D-6192/2011 zo dňa 27. 10. 2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/210 
ÚK: KRS,  spol. s r.o.   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 41/ 
SK č.: 492-PLO/D-6201/2011 zo dňa 31. 10. 2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/167 
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
42/Rôzne   
1/ Oznámenie o prevádzkovaní služby  
Služba: DTV - Devínskonovoveská televízia 
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.  
 
Uznesenie č. 11-20/42.1177: 
Rada prijíma oznámenie spoločnosti Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o. zo dňa 24. 10. 2011 
o spustení prevádzky služby DTV – Devínskonovoveská televízia na internetovej stránke 
www.dtv.eu.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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-20/1342: 
Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa, spoločnosť Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.  
o vybavení jeho oznámenia zo dňa 24. 10. 2011. 
T: 2. 12. 2011                                Z: PgO 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.októbru 2011 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie  čerpanie rozpočtu k 31.10. 2011. 
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Ústne pojednávania:  
     
21. 11. 2011 10.00 hod. – EUROPA 2, a.s., Bratislava 

10.15 hod. – GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
10.30 hod. – RADIO  ROCK, s.r.o., Nitra 
10.45 hod. – T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava 
11.00 hod. – M Technologies spol. s r.o., Banská Bystrica 
11.15 hod. – ČH HORNETS s.r.o., Košice 
11.30 hod. – Rozhlas a televízia Slovenska 
11.45 hod. – Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
12.00 hod. – SITY MEDIA s.r.o., Bratislava 
12.15 hod. – DRV s.r.o., Košice 
12.30 hod. – Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom  

 
23. 11. 2011     10.00 hod. – EURO MUSTRA, s.r.o. 
 
 
V Bratislave dňa 23. 11. 2011 

 
prof. Miloš Mistrík  

                                                                                                              predseda Rady 
                                                                                                   pre vysielanie a retransmisiu 
                                                                
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr.Luboš Kukliš 
Overil: PhDr. Dana Podracká 


