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Zápisnica č. 01/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 11.01.2011 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 podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
1/ Schválenie programu 
 
2/ SK: 384-PLO/D-5959/2010 zo dňa 13.12.2010 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: REMONT plus, s.r.o.      čísla registrácie: TKR/259 
 
3/ SK: 326-PLO/D-5302/2010 zo dňa 05.11.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie T/224 
ÚK: MV Média, s.r.o.       číslo licencie: T/224 
 
4/ SK: 383-PLO/D-5960/2010 zo dňa 13.12.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie R/109 
ÚK: DRV s.r.o.         číslo licencie: R/109 
                                   
5/ SK: 365-PLO/D-5894/2010 zo dňa 09.12.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie R/107    
ÚK: L-MEDIA s.r.o.       číslo licencie: R/107   
 
6/ SK: 309-PLO/D-5105/2010 zo dňa 25.10.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie   
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.        
 
7/ SK č.: 347-PLO/D-5563/2010 zo dňa 19.11.2010              
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie R/108 
ÚK: WINTER média, a.s.                              číslo licencie: R/108 
 
8/ SK č.: 300-PLO/O-4322/2009 zo dňa 20.10.2009              
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 
1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41 
 
9/ SK: 264-PLO/O-4312/2010 zo dňa 31.08.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Media Vision s.r.o (Praha, ČR) 
ÚP: 10:20 hod.  
 
10/ Sťažnosť č. 5128/390-2010 zo dňa 26.10.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Sťažnosť smeruje proti :  
Asnet, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/265 
Obec Nižná        číslo registrácie: TKR/287 
OTF – VVZ, s.r.o. 
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11/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: BP Media, s.r.o.       číslo licencie: R/102 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5282/395-2010      
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade, 117. časť a 118. časť, sponzorský odkaz Šumivý 
Acylpyrin z dňa 2.11.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5100/389-2010     
(na vysielanie filmu Začarovaní z dňa 16. 10. 2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5233/392-2010     
(na vysielanie programu Týždenník z dní 22. 9. – 29. 9. 2010)  
Vysielateľ:  “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“     číslo licencie: T/126 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5233/394-2010      
(na vysielanie programu Týždenník z dní 13. 10. – 20. 10. 2010)  
Vysielateľ:  SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.     číslo licencie: T/126 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5506/410-2010     
(na vysielanie programu Púchovský magazín z dňa 12. 11. 2010)  
Vysielateľ:  MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o.    číslo licencie: T/233 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5378/404-2010      
(na vysielanie programu Nesmrteľní – Náramok  z dňa 8.11.2010 )  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona        
 
18/ Kontrolný monitoring  
Správa č.16/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 17.10.2010  ) 
Vysielateľ: Marek Petráš                            číslo licencie: R/93 
 
19/ SK č.: 294-PLO/O-4698/2010 zo dňa 28.09.2010 
Doplnenie: Správa č. 55/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4)   zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Spravodajstvo RTV KREA/28.04.2010, 24.05.2010, 14.06.2010) 
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.       číslo licencie: T/191 
 
20/ SK č.: 295-PLO/O-4699/2010 zo dňa 28.09.2010 
Doplnenie: Správa č. 56/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4)   zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Spravodajstvo RTV KREA /28.06.2010, 29.06.2010) 
ÚK: TV AGENCY, s.r.o.      číslo licencie: T/212 
 
21/ SK č.: 305-PLO/O-4923/2010 zo dňa 12.10.2010 
Doplnenie: Správa č. 65/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4 a § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
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(monitorovaný program/deň: Lampa/29.07.2010) 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219 
ÚP: 10:00 hod. 
 
22/ SK č.: 342-PLO/O-5421/2010 zo dňa 09.11.2010 
Doplnenie: Správa č. 77/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 
308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: INFOKANÁL TV/20.09.2010) 
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.     číslo licencie: T/136 
 
23/ SK č.: 332-PgO/O-3971/2007 zo dňa 11.09.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2967/119-2007  smerujúcej voči televízii JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom 
a účinnom do 14.12.2009) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/Výpalné metódy vymáhač. firmy/26.06.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
24/ SK č.: 129-PgO/O-1732/2009 zo dňa 21.04.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1006/52-2009 smerujúcej voči Slovenskej televízii, 
vysielateľovi na základe zákona 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného ku dňu 
11.03.2009) 
(monitorovaný program/deň: OTO 2008/11.03.2009 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     
  
25/ SK č.: 176-PgO/O-2163/2009 zo dňa 19.05.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1144/57-2009, 1138/56-2009, 1157/58-2009 smerujúcich voči 
vysielaniu televízie Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného ku dňu 
23.03.2009) 
(monitorovaný program/príspevok/deň: Dnes/informácie o pripravovanom programe 
Paľba/23.03.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
26/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania:  
10:00 hod. MAC TV s.r.o.  
10:20 hod. Media Vision s.r.o (Praha, ČR) 

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

 
K bodu 1/  
Schválenie programu  
 
Uznesenie č. 11-01/1.001:  Rada schvaľuje návrh programu. 
  
Hlasovanie  

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
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Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, program bol schválený. 
 
K bodu 2/ 
SK: 384-PLO/D-5959/2010 zo dňa 13.12.2010 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: REMONT plus, s.r.o.      čísla registrácie: TKR/259 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 3/  
SK: 326-PLO/D-5302/2010 zo dňa 05.11.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie T/224 
ÚK: MV Média, s.r.o.       číslo licencie: T/224 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 4/ 
SK: 383-PLO/D-5960/2010 zo dňa 13.12.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie R/109 
ÚK: DRV s.r.o.         číslo licencie: R/109 
  
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 5/ 
SK: 365-PLO/D-5894/2010 zo dňa 09.12.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie R/107    
ÚK: L-MEDIA s.r.o.       číslo licencie: R/107   
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 6/  
SK: 309-PLO/D-5105/2010 zo dňa 25.10.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie   
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.        
 
Uznesenie č. 11-01/6.006: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v správnom konaní č. 309-PLO/D-5105/2010 začatom 
dňa 25.10.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne 
vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade žiadateľom: 
 
ANTIK Telecom s.r.o. 
Čárskeho 10  
040 01 Košice  
 
(ďalej len „účastník konania“) 
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. správneho poriadku vydáva 
toto  
 

r o z h o d n u t i e :  
 

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d eľu j e  
 

účastníkovi konania 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 4 2  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
I. 

1. Druh licencie: licencia na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
    Štandard digitálneho príjmu: IPTV, DVB-T, DVB-C, DVB-H, DVB-S,  
2. Názov programovej služby: Infokanál TANGO 
3. Jazyk vysielania: slovenský  
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín / denne, 7 dní / týždenne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č. 5105/2010 zo dňa 25.10.2010 a doplneného listom č. 5736/2010 
dňa 29.11.2010)  
 a) Programová služba (100%): 
 1. Doplnkové vysielanie – 100 % 
             2. Programy - 0 % (z toho preberaný program – 0 %) 
             b) Programy (100 %)  

Spravodajstvo: 0 % 
Publicisticka:  
1)   politická publicistika: 0 % 
2) ostatná publicistika: 0 % 
Dokumentárne programy: 0 % 
Dramatické programy: 0 % 
Zábavné programy: 0 % 
Hudobné programy: 0 % 
Vzdelávacie programy: 0 % 
Náboženské programy: 0 %  
Detské programy: 0 % 
Šport: 0 %  

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: 0 %  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD a CD (možnosti požadovaných formátov: rv, 
rm, wmv, wm, mov, qt, divx, mpeg, avi, mp4, mp3) 
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0 %  
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0 % 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. 
z.) 
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11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: vzťahuje sa podľa Jednotného systému 
označovania programov (vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 

 
II. 

 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 10988/V, oddiel: 
Sro, zo dňa 23.11.2010 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, vložka číslo: 10988/V, oddiel: Sro, zo dňa 
23.11.2010 

 
III. 

  
 Doložky iného verejného prenosu: 

1. Spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-
C) 
2. Spôsob verejného prenosu: terestriálne v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu 
(DVB-H a jeho varianty) 
3. Spôsob verejného prenosu: digitálny prenos signálu v IPTV 
4. Spôsob verejného prenosu: digitálny prenos signálu v MVDS 
5. Spôsob verejného prenosu: digitálny prenos signálu v MMDS 
6. Spôsob verejného prenosu: satelitne v príslušnom štandarde digitálneho satelitného príjmu 
(DVB-S) 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/005: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 309-PLO/D-
5105/2010 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 11.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK č.: 347-PLO/D-5563/2010 zo dňa 19.11.2010              
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie R/108 
ÚK: WINTER média, a.s.                              číslo licencie: R/108 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje. 
 
K bodu 8/ 
SK č.: 300-PLO/O-4322/2009 zo dňa 20.10.2009              
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 
1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 11-01/8.008: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 
príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) na 
základe § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 
Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb 
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom 
vysielaní) odníma spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  frekvencie 
 

 
 
pridelené rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 99 10 66 1 011, č. 99 10 
66 1 027 a č. 99 10 66 1 033, o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia spoločnosti 
Towercom, a.s., poskytovateľovi prvého, druhého a verejnoprávneho multiplexu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/007: 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: 28.01.2011          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
SK: 264-PLO/O-4312/2010 zo dňa 31.08.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Media Vision s.r.o (Praha, ČR) 
ÚP: 10:20 hod.  
 
Rada odročuje prerokovania tohto bodu programu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

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

Vysielač Kanál Frekvenčné vyhradenie Multiplex 
Štúrovo 48 Nitra Verejnoprávny multiplex 

Mýto pod Ďumbierom 51 Banská Bystrica Druhý multiplex 
Košice-Dubník 59 Košice Druhý multiplex 
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K bodu 10/ 
Sťažnosť č. 5128/390-2010 zo dňa 26.10.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Sťažnosť smeruje proti :  
Asnet, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/265 
Obec Nižná        číslo registrácie: TKR/287 
OTF – VVZ, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 11-01/10.010: 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/287 Obec Nižná vo veci možného porušenia ustanovení: 

1. § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že prevádzkuje retransmisiu 
v rozpore s registráciou v časti územný rozsah retransmisie a v časti ponuka programových 
služieb, 

2. § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že poskytuje retransmisiu 
programových služieb bez súhlasov pôvodných vysielateľov. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/008: Kancelária Rady písomne upovedomí prevádzkovateľa retransmisie o začatí 
správneho konania vo veci možného porušenia povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a zabezpečí 
nevyhnutné podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 25.01.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-01/10.011: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. 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 
spoločnosti Asnet, s.r.o., Žilina, prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/265 vo veci možného 
porušenia ustanovení: 

1. § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že prevádzkuje retransmisiu v rozpore 
s registráciou v časti územný rozsah retransmisie a v časti ponuka programových služieb, 

2. § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že poskytuje retransmisiu 
programových služieb bez súhlasov pôvodných vysielateľov. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
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Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/009: Kancelária Rady písomne upovedomí prevádzkovateľa retransmisie o začatí 
správneho konania vo veci možného porušenia povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a zabezpečí 
nevyhnutné podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 25.01.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-01/10.012: 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 308/2000 Z. z.) 
postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 5128/390-2010 
a v časti možnej retransmisie bez registrácie spoločnosťou OTF – VVZ, s.r.o., Nižná ju uznala podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/010: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správnych konaní voči 
prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/287 a TKR/265 a o uznaní sťažnosti č. 5128/390-2010 v časti 
možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. spoločnosťou OTF – VVZ, s.r.o., Nižná za 
neopodstatnenú. 
T: 21.01.2011          Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: BP Media, s.r.o.       číslo licencie: R/102 
 
Uznesenie č. 11-01/10.013: 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom v súlade 
s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie voči držiteľovi licencie č. R/102, spoločnosti 
BP Media, s.r.o., Krušovská 1859/11, 955 01 Topoľčany, vo veci možného porušenia ustanovenia § 
51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti  s možným neoznámením zmien, týkajúcich sa údajov 
uvedených v žiadosti  o licenciu a v dokladoch priložených  k tejto žiadosti podľa § 43 ods. 1 až 3.  

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
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Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/011: Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa, spoločnosť BP Media, s.r.o., 
Topoľčany o začatí správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 
308/2000 Z.z. Zároveň vyzve účatníka konania, aby sa v lehote 5 dní odo dňa doručenia tohto 
oznámenia k stavu  veci vyjadril. 
T: ihneď         Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5282/395-2010      
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade, 117. časť a 118. časť, sponzorský odkaz Šumivý 
Acylpyrin z dňa 2.11.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-01/12.014: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
 

I. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 02.11.2010 o cca 
20:13 hod., o cca 21:04 hod., o cca 22:05 hod pred a po programoch Ordinácia v ružovej 
záhrade 117.  a 118. časť odvysielal sponzorský odkaz spoločnosti Herbacos Recordati, 
ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a mohol 
byť odvysielaný bez toho, aby bol rozoznateľne a zreteľne oddelený od iných častí 
programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby a  

 
II. v súvislosti s tým, že dňa 02.11.2010 v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. a v čase 21:00 hod. – 

22:00 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu vyššom ako 
12 minút. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/012: 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: 25.01.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-01/013: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 21.01.2011          Z: PgO 
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K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5100/389-2010     
(na vysielanie filmu Začarovaní z dňa 16. 10. 2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-01/13.015: 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. 
5100/389-2010, 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. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/014: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.01.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-01/13.016: 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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 16.10.2010 o cca 22:40 hod. 
odvysielal sponzorský odkaz spoločnosti Danone s.r.o., ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa 
§ 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a mohol byť odvysielaný bez toho, aby bol rozoznateľne 
a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami 
programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/015: 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. 
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T: 25.01.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-01/13.017: 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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 16.10.2010 o cca 22:40 hod. 
odvysielal sponzorský odkaz spoločnosti Orange a.s., ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 
32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a mohol byť odvysielaný bez toho, aby bol rozoznateľne a zreteľne 
oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami 
programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/016: 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: 25.01.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-01/13.018: 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 § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 16.10.2010 o cca 20:22 
program Začarovaní, ktorý dvakrát prerušil počas druhého 30 minutového časového úseku v rozmedzí 
od 21:02:26 hod. – 21:53:25 hod. zaradením reklamného bloku o cca 21:12:17 hod. a o cca 21:39:05 
hod. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/017: 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. 
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T: 25.01.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-01/13.019: 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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 16.10.2010 o cca 20:41:45 hod. odvysielal oznámenie o vlastnom programe 
Česko Slovensko má talent,  o cca 21:12:18 hod. odvysielal oznámenie o vlastnom programe 
Profesionáli, o cca 21:39:06 hod. odvysielal oznámenie o vlastnom programe Dievča na stráženie a o 
cca 22:11:36 hod. odvysielal oznámenie o vlastnom programe Dobrá manželka, v ktorých neuviedol 
príslušné grafické symboly jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu jednotného systému označovania 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/018: 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: 25.01.2011          Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5233/392-2010     
(na vysielanie programu Týždenník z dní 22.09. – 29.09. 2010)  
Vysielateľ:  “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“     číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 11-01/14.020: 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 “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“ vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v dňoch 22.09.2010 až 29.09.2010 zaradil do programu 
Týždenník rubriku s kreslenými vtipmi, odvysielaním ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
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Vendrinský neprítomný na hlasovaní 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/019: 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: 25.01.2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-01/020: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 21.01.2011                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-01/14.020.1: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. 5233/392-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Televízia 
Trenčín vysielateľa “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“ a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa možného 
porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/021: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 21.01.2011                 Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5233/394-2010      
(na vysielanie programu Týždenník z dní 13. 10. – 20. 10. 2010)  
Vysielateľ:  SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.     číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 11-01/15.023: 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. 5233/394-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Televízia 
Trenčín vysielateľa “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“ a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
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Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/022: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.01.2011          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5506/410-2010     
(na vysielanie programu Púchovský magazín z dňa 12. 11. 2010)  
Vysielateľ:  MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o.    číslo licencie: T/233 
 
Uznesenie č. 11-01/16.025: 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. 5506/410-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Púchovská 
televízia vysielateľa MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/023: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.01.2011          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5378/404-2010      
(na vysielanie programu Nesmrteľní – Náramok  z dňa 8.11.2010 )  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona       
   
Uznesenie č. 11-01/17.026: 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. 
5378/404-2010 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
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Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/024: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.01.2011          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring  
Správa č.16/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 17.10.2010  ) 
Vysielateľ: Marek Petráš                            číslo licencie: R/93 
 
Uznesenie č. 11-01/18.027: 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. 16/2010/Ro 
o monitorovaní vysielania rozhlasovej programovej služby Rádio Košice vysielateľa Mareka Petráša, 
Košice, číslo licencie R/93, skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 17.10.2010 v čase od 
12:00 do 17:00 hod. nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/025: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 21.01.2011          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 294-PLO/O-4698/2010 zo dňa 28.09.2010 
Doplnenie: Správa č. 55/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4)   zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Spravodajstvo RTV KREA/28.04.2010, 24.05.2010, 14.06.2010) 
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.       číslo licencie: T/191 
 
Uznesenie č. 11-01/19.028: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 294-PLO/O-4698/2010 KREATIV GA spol. s r.o., Galanta, držiteľ licencie č. 
T/191 
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p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že dňa 28.04.2010 a 24.05.2010 v čase o cca 06:00 hod. a 12:00 hod. v rámci programovej služby 
RTV KREA odvysielal spravodajský program Spravodajstvo RTV KREA, ktorý bol sponzorovaný 
a dňa 28.04.2010 a 24.05.2010 v čase o cca 18:00 a 22:00 hod. a dňa 14.06.2010 v čase o cca 06:00 
hod., 12:00 hod., 18:00 a 22:00 hod. v rámci programovej služby RTV KREA odvysielal spravodajský 
program Spravodajstvo RTV KREA, ktorý bol sponzorovaný. 
 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

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

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

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/026: 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: 11.02.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-01/19.029: 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 KRETIV GA spol. s r.o., Galanta, držiteľovi licencie č. T/191 vo veci možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 28.04.2010, 
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24.05.2010 a 14.06.2010 o cca 06:00, 12:00, 18:00 a 22:00 hod. odvysielal program Spravodajstvo 
RTV KREA, ktorý mohol byť spravodajským programom, v čoho dôsledku nevysielal v súlade s 
programovou skladbou uvedenou v licencii č. T/191, čím mohlo dôjsť porušeniu povinnosti vysielať 
v súlade s udelenou licenciou. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/027: 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: 25.01.2011          Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 295-PLO/O-4699/2010 zo dňa 28.09.2010 
Doplnenie: Správa č. 56/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4)   zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Spravodajstvo RTV KREA /28.06.2010, 29.06.2010) 
ÚK: TV AGENCY, s.r.o.      číslo licencie: T/212 
 
Uznesenie č. 11-01/20.030: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 295-PLO/O-4699/2010 TV AGENCY, s. r. o., Bratislava, držiteľ licencie č. 
T/212 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že dňa 28.06.2010 v čase o cca 14:18 a 18:18 hod. a 29.06.2010 v čase o cca 14:18 v rámci 
programovej služby TV PATRIOT odvysielal spravodajský program Spravodajstvo RTV KREA, ktorý 
bol sponzorovaný a dňa 29.06.2010 v čase o cca 18:19 v rámci programovej služby TV PATRIOT 
odvysielal spravodajský program Spravodajstvo RTV KREA, ktorý bol sponzorovaný. 
 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
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Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

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

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

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/028: 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: 11.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 305-PLO/O-4923/2010 zo dňa 12.10.2010 
Doplnenie: Správa č. 65/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4 a § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Lampa/29.07.2010) 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/219 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 11-01/21.031: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 305-PLO/O-4923/2010 MAC TV  s.r.o. 

 
p o r u š i l 

 
povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že dňa 29.07.2010 a cca 22:11 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS 
politickopublicistický program Lampa, ktorý bol sponzorovaný spoločnosťou Tatry mountain resorts, 
a.s. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 1.000,00 €, 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 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/029: 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: 11.02.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-01/21.032: 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. 305-PLO/O-4923/2010 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. v časti týkajúcej sa možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 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 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 



 21 

Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/030: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 25.01.2011          Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 342-PLO/O-5421/2010 zo dňa 09.11.2010 
Doplnenie: Správa č. 77/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 
308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: INFOKANÁL TV/20.09.2010) 
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.     číslo licencie: T/136 
 
Uznesenie č. 11-01/22.033: 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. 
342-PLO/O-5421/2010 vedené voči spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o., v časti týkajúcej sa 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. uchovávať súvislé záznamy 
vysielania počas 45 dní odo dňa ich vysielania v zodpovedajúcej kvalite podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/031: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 25.01.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-01/22.034: 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. 342-PLO/O-5421/2010 spoločnosť Bytový podnik Trebišov, s .r. o. 
 

p o r u š i l  
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povinnosť ustanovenú v § 16 písm. ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 

že dňa 20.09.2010 nezabezpečil trvalé označenie programovej služby nezameniteľným obrazovým 
symbolom (logom),  

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi 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. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/032: 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: 11.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 332-PgO/O-3971/2007 zo dňa 11.09.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2967/119-2007  smerujúcej voči televízii JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom 
a účinnom do 14.12.2009) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/Výpalné metódy vymáhač. firmy/26.06.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-01/23.035: 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. 332-PgO/O-3971/2007 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l 
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povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 
(v znení platnom a účinnom v čase spáchania správneho deliktu) 

 
tým, 

 
že dňa 26.06.2007 o cca 19:30 hod. odvysielal v programe Noviny príspevok s názvom Výpalné 
metódy vymáhačskej firmy, v ktorom prezentoval jednostranné informácie, čím došlo 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/033: 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: 11.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 129-PgO/O-1732/2009 zo dňa 21.04.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1006/52-2009 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného ku dňu 
11.3.2009) 
(monitorovaný program/deň: OTO 2008/11.03.2009 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    
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Uznesenie č. 11-01/24.036: 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. účinného ku dňu 11.3.2009 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 
516/2008 Z.z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 
308/2000 Z.z. účinného ku dňu 11.3.2009 rozhodla, že účastník správneho konania č. 129-PgO/O-
1732/2009 Rozhlas a televízia Slovenska,  

 
p o r u š i l  

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

(v znení platnom a účinnom v čase spáchania správneho deliktu) 
 

tým, 
 
že nezabezpečil, aby sponzorovaný program OTO 2008, odvysielaný dňa 11.3.2009 o cca 20.15 hod. 
priamo nepodporoval predaj/počúvanosť programovej služby FUN RÁDIO tretej osoby Rádio, a.s. a to 
osobitnými propagačnými zmienkami o uvedenej službe,  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

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

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3.000,00 €, slovom tritisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 11.3.2009: „Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 11.3.2009 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 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-01/034: 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: 11.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 176-PgO/O-2163/2009 zo dňa 19.05.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1144/57-2009, 1138/56-2009, 1157/58-2009 smerujúcich voči 
vysielaniu televízie Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.  účinného ku dňu 
23.3.2009) 
(monitorovaný program/príspevok/deň: Dnes/informácie o pripravovanom programe 
Paľba/23.03.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-01/25.037: 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. účinného ku dňu 23.3.2009 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 
516/2008 Z.z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 
308/2000 Z.z. účinného ku dňu 23.3.2009 rozhodla, že účastník správneho konania č. 176-PgO/O-
2163/2009 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.  
(v znení platnom a účinnom v čase spáchania správneho deliktu) 

 
tým, 

 
že dňa 23.03.2009 o cca 19.20 hod. odvysielal v rámci programu Dnes informácie o pripravovanom 
programe Paľba, cit.: „Na súde skončil prípad sexuálneho obťažovania. Reportérka Paľby získala 
šokujúce svedectvo ženy, ktorá sa nebála a svoj prípad zverejnila. Viac už Henrich Krejča, Henrich.“, 
„Dobrý večer. Dnes vám vyrozprávame žalostný príbeh ženy. Šéf ju pravidelne obťažoval a pritom sa 
ukájal. Po niekoľko mesačnom utrpení sa žena začala brániť a svojho šéfa zažalovala.“, „Vytiahol ma 
zo stoličky, zatlačil do kúta. Nútil ma porno pozerať v práci.“, „Zároveň vám tiež ukážeme reportáž o 
tom, ako sa kvôli vidine veľkého bohatstva necháme ľahko zmanipulovať. Falošné výhry, falošné 
lotérie, vymyslené dedičstvá a Slováci prišli o milióny.“, „Nigérijské listy na Slovensku stále útočia. 
Slováci sú nepoučiteľní.“, „Bolo to milión euro.“ , „A dnes bude Paľba patriť aj Romanovi 
Červenkovi. Mal si opäť zavariť a už ho aj stihli obviniť z výtržníctva. Ale bolo to naozaj tak?“, „Ďalší 
škandál a v hlavných úlohách opäť polícia a Roman Červenka.“, „Chcú mi ho dať do basy, aby 
nemohol hovoriť.“,  „Policajti sa mi chcú pomstiť.“,  „Viac sa samozrejme dozviete v dnešnom vydaní 
Paľby.“, ktoré naplnili definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného 
ku dňu 23.3.2009, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá, 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 10.000,00 €, slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 23.3.2009: „Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 23.3.2009 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 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-01/035: 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: 11.02.2011          Z: PLO 
 
26/ Rôzne 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.decembru 2010 
                 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.12.2010. 
 
2/ SK č.: 266-PLO/O-4335/2010 zo dňa 31.08.2010 
Znenie rozhodnutia č. RL/63/2010 zo dňa 24.11.2010 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program-príspevok/deň: Maďarský magazín – Odhalenie nového pamätníka hrdinom 
1. a 2. svetovej vojny v Kamennom Moste/26.05.2010) 
ÚK:  Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
Rada berie na vedomie znenie rozhodnutia č. RL/63/2010. 
  
3/ SK č.: 291-PLO/O-4695/2010 zo dňa 28.09.2010 
Znenie rozhodnutia č. RP/54/2010 zo dňa 07.12.2010 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Reflex/08.08.2010) 
ÚK:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Rada berie na vedomie znenie rozhodnutia č. RL/54/2010. 
 
4/ Návrh na schválenie zahraničnej služobnej cesty p. predsedu, 31.01. – 01.02. 2011, Brusel 
 
Rada schvaľuje návrh zahraničnej služobnej cesty p. predsedu. 
 
Hlasovanie: 
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Mistrík  za 
Abrahám za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave dňa 11.01.2011 
 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
                                                                   

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Ing. Peter Abrahám 


