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Zápisnica č. 02/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25.01.2011 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
Hlasovanie o návrhu programu: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 359-PLO/O-5705/2010 zo dňa 24.11.2010 a 5-PLO/O-98/2011 zo dňa 11.01.2011 
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 
        
3/ SK: 287-PLO/O-4691/2010 zo dňa 28.09.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: TV 5 s.r.o.         číslo licencie: T/160 
 
4/ SK: 288-PLO/O-4692/2010 zo dňa 28.09.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 220/2007 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 31 ods. 2 písm. a) a § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 Z.z.) 
ÚK: TV 5 s.r.o.         číslo licencie: TD/6 
 
5/ SK: 6-PLO/D-106/2011 zo dňa 12.01.2011 
vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom   
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.     číslo licencie: R/84 
 
6/ SK: 301-PLO/O-4321/2009 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: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
7/ SK: 333-PLO/O-5412/2010 zo dňa 09.11.2010 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.       číslo licencie: T/201 
 
8/ SK: 336-PLO/O-5415/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
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ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: 
TKR/255  
ÚP: 10.00 hod.                     
 
9/ SK: 357-PLO/O-5703/2010 zo dňa 24.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Towercom, a. s. 
ÚP: 10:20 hod.  
 
10/ SK: 328-PLO/O-5407/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7  písm. a)   zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Rádio VIVA, a.s.        číslo licencie: R/70 
 
11/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK : DUNA-COLOR, s.r.o.  
 
12/ Sťažnosť č. 5701/424-2010 zo dňa 25.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z 
Sťažnosť smeruje proti : Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
(nevyužívanie frekvencií) 
 
13/ SK č.: 381-PLO/D-5908/2010 zo dňa 09.12.2010              
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o.                              
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5500/406-2010      
(na vysielanie programu Prvé noviny z dňa 13. 11. 2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5634/418-2010  a 5635/419-2010      
(na vysielanie programu Noviny/Diviak v Mestskom parku z dňa 19. 11. 2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5233/393-2010     
(na vysielanie programu Mozaika z dňa 24.9. – 1.10.2010)  
Vysielateľ: "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o."         číslo licencie: T/126 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5786/425-2010     
(na vysielanie programu Norbit z dňa 29. 11. 2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r. o.    číslo licencie: T/41 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5344/399-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 28.10.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                 číslo licencie: T/41  
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5669/423-2010    
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(na vysielanie programu Adela show z dňa 22.11.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                 číslo licencie: T/41  
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5337/397-2010      
(na vysielanie programu Správy STV, príspevok  Kto posudzoval projekty? z dňa 2.11.2010 )  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona        
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5501/407-2010    
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 7.11.2010)  
Vysielateľ:  Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5539/413-2010      
(na vysielanie programu Statočné srdce  z dňa 17. 11. 2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
  
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6148/460-2010    
(na vysielanie programu TV Markíza – hlasitosť reklamy z dňa 19.12.2010 v čase od 19:30 – 20:30 
hod.)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5306/396-2010    
(na vysielanie programu Noviny, príspevok: Farárove čierne ovečky z dňa 3.11.2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5341/400-2010      
(na vysielanie reklamy T-Com a T-Mobile z dní 2.a 4. 11. 2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 

      MAC TV s.r.o.                            T/39 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.5508/411-2010, Sťažnosť č.5838/430-2010      
(na vysielanie programu Správy TA3 z dňa 13.11.2010)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.        číslo licencie: T/125 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5522/412-2010     
(na vysielanie skladby Zlatokopky z dňa 9. 11. 2010)  
Vysielateľ:  EUROPA 2        číslo licencie: R/49 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5501/408-2010      
(na vysielanie programu Na telo z dňa 14.11.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r. o.                 číslo licencie: T/41  
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5377/403-2010    
(na vysielanie programu Lampa z dňa 4.11.2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                                číslo licencie:T/219  
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30/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 99/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný program a deň: Lampa, 28.10.2010) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. Bratislava              číslo licencie: T/219 
 
31/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 88/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 4.10.2010 a 19.10.2010) 
Vysielateľ: KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.         číslo licencie: T/189 
 
32/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 100/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 29. 10. 2010 a 2. 11. 2010 ) 
Vysielateľ: MH-INSTINCT s.r.o. Padarovce     číslo licencie: T/194 
 
33/ SK č.: 361-PLO/O-5706/2010 zo dňa 24.11.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 3775/304-2010  
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Radi poradíme/20.06.2010 
ÚK:  TV PEZINOK, s.r.o.         číslo licencie: T/99 
 
34/ SK č.: 312-PLO/O-5148/2010 zo dňa 26.10.2010 
Doplnenie: Správa č. 75/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Lampa/26.08.2010) 
ÚK: MAC TV s. r. o.          číslo licencie: T/219 
 
35/ SK č.: 48-PgO/O-904/2009 zo dňa 24.02.2009 
Doplnenie: Správa č. 01/09/RO o monitorovaní Slovenského rozhlasu 
(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:  Z prvej ruky/10.10.2008) 
ÚK:  Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
36/ SK č.: 74-PLO/O-1211/2010 zo dňa 23.02.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5623/299-2009, 5624/300-2009, 5625/301-2009, 5626/302-2009 
Správa o prešetrení sťažností č. 5623/299-2009, 5624/300-2009, 5625/301-2009, 5626/302-2009 
smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Prci, prci, prcičky 5 – Nahá míľa/26.12.2009 a 27.12.2009) 
ÚK:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
37/ SK č.: 343-PLO/O-5422/2010 zo dňa 09.11.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
4707/359-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3  písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.  
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/21.09.2010) 
ÚK:  Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
38/ SK č.: 390-PLO/O-6152/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č.95/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 30 ods. 3  písm. b) a § 30 ods. 3 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 16. 2. 2010 – 1. 3. 2010) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie : T/41 
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39/ SK: 380-PLO/D-5907/2010 zo dňa 09.12.2010 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/120   
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o.      číslo licencie: T/120 
 
40/ SK: 218-PLO/D-3549/2010 zo dňa 01.07.2010 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/86 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s.       číslo licencie: R/86 
                          
41/ SK: 282-PLO/D-5303/2010 zo dňa 05.11.2010 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie     
ÚK: Katarína Macová – Multichannel       číslo registrácie: TKR/207 
 
42/ SK: 362-PLO/D-5845/2010 zo dňa 03.12.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/102 na rozhlasové vysielanie 
ÚK: BP Media, s.r.o.         číslo licencie: R/102 
 
43/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania:  
10.00 hod. – Slovak Telecom, a.s. 
10.20 hod. – Towercom, a.s. 

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 35 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu konania 
zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 11-02/1.038:  Rada schvaľuje návrh programu. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 359-PLO/O-5705/2010 zo dňa 24.11.2010 a 5-PLO/O-98/2011 zo dňa 11.01.2011 
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. 11-02/2.039: 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. 359-PLO/O-5705/2010 a správneho konania č. 5-PLO/O-98/2011 BP Media, 
s.r.o., 
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p o r u š i l 

 
povinnosť ustanovenú v § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že v lehote 15 dní neoznámil Rade všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v dokladoch k žiadosti 
o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie a to zmenu programovej skladby, zmenu sídla účastníka 
konania, zmeny štatutárneho zástupcu a spoločníka účastníka konania, 

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá  
 
podľa ustanovenia § 67 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 100,00 €, slovom jednosto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***10, KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 11-02/036: 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: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK: 287-PLO/O-4691/2010 zo dňa 28.09.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: TV 5 s.r.o.         číslo licencie: T/160 
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Uznesenie č. 11-02/3.040: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v 
správnom konaní č. 287-PLO/O-4691/2010 zo dňa 13.10.2010 vo veci možného naplnenia skutkovej 
podstaty podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. – uskutočnenia prevodu podielu na 
základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou 
v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa 
s licenciou počas trvania platnosti licencie a bez predchádzajúceho súhlasu rady s takým prevodom, 
s vysielateľom s licenciou č. T/160, účastníkom konania 
 
TV 5 s.r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

z a s t a v u j e  
 
správne konanie č. 287-PLO/O-4691/2010 zo dňa 13.10.2010 z dôvodu, že odpadol dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/037: Kancelária Rady zašle písomné znenie rozhodnutia o zastavení správneho 
konania účastníkovi konania. 
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK: 288-PLO/O-4692/2010 zo dňa 28.09.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 220/2007 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 31 ods. 2 písm. a) a § 31 ods. 2 písm. c)   zákona č. 220/2007 Z.z.) 
ÚK: TV 5 s.r.o.         číslo licencie: TD/6
  
Uznesenie č. 11-02/4.041: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 
príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), 
postupom podľa ustanovenia § 71 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 (ďalej aj „zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní“), v správnom 
konaní č. 288-PLO/O-4692/2010 s vysielateľom s licenciou č. TD/6, účastníkom konania:  
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TV 5 s.r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 Bratislava 
  
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 220/2007 Z. z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

I. Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

o d n í m a   
 

účastníkovi konania licenciu č. TD/6 z dôvodu, že dňa 23.07.2010, t.j. v čase do 24 mesiacov od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie č. TD/6 previedol obchodný podiel 
na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach vysielateľa z prevodcu JUDr. 
Ernesta Deáka na nadobúdateľa Martinu Požgayovú.  
 
Hlasovanie: 

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

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

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

zastavuje 
 
správne konanie č. 288-PLO/O-4692/2010 v časti možného naplnenia skutkovej podstaty podľa 
ustanovenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní z dôvodu, že odpadol 
dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/038: Kancelária Rady zašle písomné znenie rozhodnutia účastníkovi konania 
a požiada ho o vrátenie licencie. 
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK: 6-PLO/D-106/2011 zo dňa 12.01.2011 
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vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom   
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.     číslo licencie: R/84 
 
Uznesenie č. 11-02/5.042: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 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 podľa ustanovenia § 71 zákona 
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 6-PLO/D-106/2011 zo dňa 12.01.2011, posúdila žiadosť o 
zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/84, účastníka konania: 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.  
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 68 ods. 6 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma 
 

frekvenciu 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom k 31.01.2011 
 

a 
 

podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu č. R/84  nasledovne:  
V čl. IV., v bode 2.11 sa vypúšťa text 

„Frekvencia:    90,8 MHz 
  Lokalita:   Nové Mesto nad Váhom 
  Frekvenčný list: 11330/10/2002 zo dňa 13.12.2007“ 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/039: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 6-
PLO/D-106/2011 zo dňa 12.01.2011 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti TAM ART 
PRODUCTIONS, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku a požiada ho o vrátenie 
frekvenčného listu. 
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK: 301-PLO/O-4321/2009 zo dňa 20.10.2009 
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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: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-02/6.043: 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 MAC TV s.r.o. frekvencie 
 

 
pridelené rozhodnutiami Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 99 10 66 1 002 a č. 99 10 
66 1 026, o udelení terestriálneho prevádzkového povolenia spoločnosti Towercom, a.s., 
poskytovateľovi prvého, druhého a verejnoprávneho multiplexu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/040: 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: 02.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK: 333-PLO/O-5412/2010 zo dňa 09.11.2010 
vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: DIGI SLOVAKIA,  s.r.o.       číslo licencie: T/201 
 
Uznesenie č. 11-02/7.044: 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. 333-PLO/O-5412/2010  
 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Einsteinova 21/3692 
851 01 Bratislava 
 

p o r u š i l 
 
ustanovenie § 16 ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v lehote 60 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie nezapísal predmet činnosti do obchodného 
registra, 

Vysielač Kanál Frekvenčné vyhradenie Multiplex 
Trenčín  57 Trenčín Verejnoprávny multiplex 
Žilina 52 Žilina Druhý multiplex 



 11 

 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá  
 

sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. –  upozornenie na  
porušenie zákona. 

 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/041: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-02/042: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 04.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK: 336-PLO/O-5415/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       registrácie: TKR/255  
ÚP: 10.00 hod.                     
 
Uznesenie č. 11-02/8.045: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom  podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 336-PLO/O-5415/2010 Slovak Telekom, a.s. 

 
po r u š i l 

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

že prevádzkuje retransmisiu – službu Magio Sat prostredníctvom satelitu v rozpore s registráciou 
retransmisie č. TKR/255, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
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. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie 
sa sankcia uložila." 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/043: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-02/044: 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: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
SK: 357-PLO/O-5703/2010 zo dňa 24.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Towercom, a. s. 
ÚP: 10:20 hod.  
 
Prerokovanie bodu sa odročuje na 15.02.2011. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/045: Kancelária Rady predloží predmetný materiál na rokovanie Rady dňa 15.02.2011. 
T: 15.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK: 328-PLO/O-5407/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7  písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Rádio VIVA, a.s.        číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 11-02/10.047: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v 
správnom konaní č. 328-PLO/O-5407/2010 zo dňa 24.11.2010 vo veci možného naplnenia skutkovej 
podstaty § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencie 96,1 MHz Nitra, 106,7 
MHz Rimavská Sobota, 107,0 MHz Dobšiná, 92,0 MHz Žiar nad Hronom, 95,6 MHz Bardejov, 
92,8 MHz Ružomberok nie sú vysielateľom využívané na účely, na ktoré mu boli pridelené rozhodla, 
že účastník konania 
 
Rádio VIVA, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 Bratislava 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že: 
I. dňa 11.10.2010 nevyužíval frekvenciu 92,0 MHz Žiar nad Hronom, 

II. dňa 12.10.2010 nevyužíval frekvenciu 92,8 MHz Ružomberok, 
III. dňa 14.10.2010 nevyužíval frekvencie 107,0 MHz Dobšiná, 95,6 MHz Bardejov, 106,7 MHz 

Rimavská Sobota, 
IV. a dňa 26.10.2010 nevyužíval frekvenciu 96,1 MHz Nitra  

na účely, na ktoré mu boli pridelené, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
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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 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/046: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti Rádio VIVA, a.s., Bratislava. 
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-02/047: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 04.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK : DUNA-COLOR, s.r.o.  
 
Uznesenie č. 11-02/10.048: 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 spoločnosti DUNA – COLOR, s.r.o., Kravany nad 
Dunajom 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 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/048: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť DUNA – COLOR, s.r.o., 
Kravany nad Dunajom o začatí správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 08.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Sťažnosť č. 5701/424-2010 zo dňa 25.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z 
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Sťažnosť smeruje proti : Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
(nevyužívanie  frekvencií) 
 
Uznesenie č. 11-02/12.049: 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 Rozhlasu 
a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného naplnenia skutkového stavu § 
68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencie 89,3 MHz Bardejov, 94,4 MHz 
Svidník, 97,6 MHz Raslavice, 99,9 MHz Giraltovce, 97,2 MHz Medzilaborce nie sú vysielateľom 
využívané na účely, na ktoré mu boli pridelené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/049: Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo 
veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 08.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 381-PLO/D-5908/2010 zo dňa 09.12.2010              
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o.                            
 
Uznesenie č. 11-02/13.050: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 381-
PLO/D-5908/2010 začatom dňa 09.12.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej 
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
PROGRES MALACKY, spol. s r.o. 
Mierové námestie 12 
901 01 Malacky 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní 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  
 

PROGRES MALACKY, spol. s r.o  
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l i c e n c i u  č .  T D / 4 3  
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C,  DVB-S, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV 
2.   Názov programovej služby: eM-TV 
3.   Jazyk vysielania: slovenský  
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa  podania účastníka konania č. 5908/2010 zo dňa 09.12.2010 )  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 100 % 
Programy –0 % (z toho preberaný program 0 %) 
b)Programy (100%): 0 
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 0 % 

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

 
6.  Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného 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 nosič v požadovanom formáte 
 
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.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa  
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II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 19581/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 02.12.2010 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 19581/B, oddiel: Sro, zo dňa 02.12.2010 
 

III. 
  
Doložka iného verejného prenosu: 
spôsob verejného prenosu:  
DVB-C, DVB-S, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV, KDS 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/050: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 381-PLO/D-
5908/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  PROGRES MALACKY, spol. s r.o., spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5500/406-2010      
(na vysielanie programu Prvé noviny z dňa 13. 11. 2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-02/14.051: 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. 5500/406-2010, 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 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-02/051: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 5634/418-2010  a 5635/419-2010      
(na vysielanie programu Noviny/Diviak v Mestskom parku z dňa 19. 11. 2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-02/15.052: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti 
evidované pod č. 5634/418-2010 a 5635/419-2010, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej 
služby JOJ vysielateľa MAC TV s. r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/052: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5233/393-2010     
(na vysielanie programu Mozaika z dňa 24.9. – 1.10.2010)  
Vysielateľ: "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o."         číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 11-02/16.053: 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. 5233/393-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Televízia 
Trenčín vysielateľa "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.", Trenčín, držiteľa licencie č. T/126 a uznala 
sťažnosť č. 5233/393-2010 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/053: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5786/425-2010     
(na vysielanie programu Norbit z dňa 29. 11. 2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r. o.    číslo licencie: T/4
   
Uznesenie č. 11-02/17.054: 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 ustanovenia § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 5786/425-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby 
TV MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava - Záhorská Bystrica, 
držiteľa licencie č. T/41 a uznala sťažnosť č. 5501/408-2010 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona 
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/054: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5344/399-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 28.10.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r. o.                 číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-02/18.055: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava - Záhorská Bystrica, držiteľa 
licencie č. T/41 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s tým, že dňa 28.10.2010 odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok Socha T. G. 
Masaryka, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/055: 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: 08.02.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-02/056: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5669/423-2010    
(na vysielanie programu Adela show z dňa 22.11.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                 číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-02/19.056: 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. 5669/423-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava - Záhorská Bystrica, držiteľa 
licencie č. T/41 a uznala sťažnosť č. 5669/423-2010 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/057: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5337/397-2010      
(na vysielanie programu Správy STV, príspevok  Kto posudzoval projekty? z dňa 2.11.2010 )  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona        
 
Uznesenie č. 11-02/20.057: 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. 5337/397-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka 
vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/058: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5501/407-2010    
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 7.11.2010)  
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-02/21.058: 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. 
5501/407-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa 
Rozhlas a televízia Slovenska, a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/059: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5539/413-2010      
(na vysielanie programu Statočné srdce  z dňa 17. 11. 2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-02/22.059: 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. 5539/413-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
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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 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   proti 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi proti 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/060: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6148/460-2010    
(na vysielanie programu TV Markíza – hlasitosť reklamy z dňa 19.12.2010 v čase od 19:30 – 20:30 
hod.)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-02/23.060: 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. 6148/460-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava - Záhorská Bystrica, držiteľa 
licencie č. T/41 a uznala sťažnosť č. 6148/460-2010 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/061: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5306/396-2010    
(na vysielanie programu Noviny, príspevok: Farárove čierne ovečky z dňa 3.11.2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 11-02/24.061: 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. 
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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. 5306/396-
2010 smerujúcu voči vysielaniu MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/062: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5341/400-2010      
(na vysielanie reklamy T-Com a T-Mobile z dní 2.a 4. 11. 2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 

      MAC TV s.r.o.                            T/39 
 
Uznesenie č. 11-02/25.062: 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. 5341/400-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., držiteľa licencie č. T/41 a voči vysielaniu 
televíznej programovej služby JOJ, vysielateľa MAC TV s.r.o., držiteľa licencie č. T/39 a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/063: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.5508/411-2010, Sťažnosť č.5838/430-2010      
(na vysielanie programu Správy TA3 z dňa 13.11.2010)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.        číslo licencie: T/125 
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Uznesenie č. 11-02/26.063: 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. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 
Z.z. v spojení s § 30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb. v súvislosti s tým, že dňa 13.11.2010 o cca 13:46 
hod. odvysielal v rámci programu Správy príspevok s názvom Bezpečnosť na sídlisku, v ktorom 
poskytol priestor kandidátovi na post primátora B. Stankovi, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
vyváženosti a nestrannosti.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/064: 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: 08.02.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-02/065: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5522/412-2010     
(na vysielanie skladby Zlatokopky z dňa 9. 11. 2010)  
Vysielateľ:  EUROPA 2        číslo licencie: R/49 
 
Uznesenie č. 11-02/27.064: 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. 
5522/412-2010, smerujúcu voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby EUROPA 2 vysielateľa 
EUROPA 2, a.s. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/066: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
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T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5501/408-2010      
(na vysielanie programu Na telo z dňa 14.11.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s. r. o.                 číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-02/28.065: 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 ustanovenia § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 5501/408-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava - Záhorská Bystrica, držiteľa 
licencie č. T/41 a uznala sťažnosť č. 5501/408-2010 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/067: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5377/403-2010    
(na vysielanie programu Lampa z dňa 4.11.2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                                číslo licencie:T/219  
 
Uznesenie č. 11-02/29.066: 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 § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 04.11.2010 o cca 22.00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej 
služby JOJ PLUS sponzorovaný program Lampa, ktorý mohol naplniť definíciu politickej publicistiky 
podľa § 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.   
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/068: 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: 08.02.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-02/29.067: 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. 5377/403-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS 
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 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/069: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 99/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný program a deň: Lampa, 28.10.2010) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava              číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 11-02/30.068: 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 § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 28.10.2010 o cca 22.12 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej 
služby JOJ PLUS sponzorovaný program Lampa, ktorý mohol naplniť definíciu politickej publicistiky 
podľa § 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-02/070: 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: 08.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 88/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 4.10.2010 a 19.10.2010) 
Vysielateľ: KULTÚRNA DOM Andreja Hlinku, a.s.            číslo licencie: T/189 
 
Uznesenie č. 11-02/31.069: 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 KULTÚRNA DOM Andreja Hlinku, a.s., držiteľovi licencie č. T/189 vo veci 
možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 19.10.2010 o cca 
18:53 hod. a o cca 20:53 hod. odvysielal reklamný blok, ktorý mohol byť odvysielaný bez toho, aby 
bol na konci rozoznateľne a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol 
zameniteľný s inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/071: 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: 08.02.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-02/31.070: 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 KULTÚRNA DOM Andreja Hlinku, a.s., držiteľovi licencie č. T/189 vo veci 
možného porušenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 04.10.2010 o cca 
16:23 hod. a o cca 18:23 hod. a dňa 19.10.2010 o cca 18:26 hod. a o cca 20:26 hod. odvysielal 
spravodajský program Správy, ktorý bol sponzorovaný predajňou R móda.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/072: 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: 08.02.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-02/31.071: 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 KULTÚRNA DOM Andreja Hlinku, a.s., držiteľovi licencie č. T/189 vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 04.10.2010 
o cca 16:23 hod., 16:44 hod., 17:31 hod., 17:57 hod. a 19:57 hod. odvysielal reklamu na film 
PIRANHA a na film GA´HOOLE: Legenda o strážcoch v anglickom jazyku a dňa 19.10.2010 o cca 
18:26 hod., 18:53 hod., 19:35 hod., 19:56 hod. 20:26 hod., 20:53 hod. 21:35 hod., 21:56 hod. reklamu 
na film Scott Pilgrim proti celému svetu a na film Ja, zloduch v anglickom jazyku, čím mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z.z. o štátnom jazyku 
v znení neskorších predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/073: 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: 08.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 100/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 29. 10. 2010 a 2. 11. 2010 ) 
Vysielateľ: MH-INSTINCT s.r.o. Padarovce     číslo licencie: T/194 
 
Uznesenie č. 11-02/32.072: 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 MH-INSTINCT s.r.o., držiteľovi licencie č. T/194 vo veci možného porušenia § 16 
ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý 
záznam vysielania zo dňa 29.10.2010 v čase od 19:00 do 20:00 hod. a zo dňa 2.11.2010 v čase od 
16:00 do 20:00 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/074: 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: 08.02.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-02/32.073: 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 MH-INSTINCT s.r.o., držiteľovi licencie č. T/194 vo veci možného porušenia § 36 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 29.10.2010 v čase medzi 16:00 a 17:00 hod. 
a medzi 18:00 a 19:00 hod. mohol prekročiť 12 minútový vysielací čas vyhradený na vysielanie 
reklamných šotov počas jednej hodiny a to tým, že o cca 18:26:16 odvysielal komunikát označený ako 
reklama a v čase medzi 16:00 a 17:00 hod. a medzi 18:00 a 19:00 hod. odvysielal komunikáty 
označené ako inzeráty, ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/075: 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: 08.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 361-PLO/O-5706/2010 zo dňa 24.11.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 3775/304-2010  
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Radi poradíme/20.06.2010 
ÚK:  TV PEZINOK, s.r.o.         číslo licencie: T/99 
 
Uznesenie č. 11-02/33.074: 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. 361-PLO/O-5706/2010 TV PEZINOK, s.r.o. 

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

tým, 
 

že dňa 20.06.2010 o cca 02:00 hod., 07:00 hod. a 20:00 hod. odvysielal v programe „Radi poradíme“, 
vizuálne zobrazenie ochranných známok „NOVA FOODS“, „Fitmin“ a vizuálne zobrazenie 
obchodnej značky krmiva pre psov „Inalcan“, ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej 
komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 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 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/076: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-02/077: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 312-PLO/O-5148/2010 zo dňa 26.10.2010 
Doplnenie: Správa č. 75/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Lampa/26.08.2010) 
ÚK: MAC TV s. r. o.          číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 11-02/34.076: 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. 
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308/2000 Z.z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 312-PLO/O-5148/2010 MAC TV s.r.o.  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 26.08.2010 a cca 21:55 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ PLUS 
politickopublicistický program Lampa, ktorý bol sponzorovaný spoločnosťou Tatry mountain resorts, 
a.s. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi 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 1.000,00 €, 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***11,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/078: 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: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 48-PgO/O-904/2009 zo dňa 24.02.2009 
Doplnenie: Správa č. 01/09/RO o monitorovaní Slovenského rozhlasu 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom 
a účinnom  do 14.12.2009) 
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(monitorovaný program/deň:  Z prvej ruky/10.10.2008) 
ÚK:  Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-02/35.077: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že správne 
konanie č. 48-PgO/O-904/2009 vedené voči Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe 
zákona  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 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/079: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 08.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 74-PLO/O-1211/2010 zo dňa 23.02.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5623/299-2009, 5624/300-2009, 5625/301-2009, 5626/302-2009 
Správa o prešetrení sťažností č. 5623/299-2009, 5624/300-2009, 5625/301-2009, 5626/302-2009 
smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Prci, prci, prcičky 5 – Nahá míľa/26.12.2009 a 27.12.2009) 
ÚK:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-02/36.078: 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. 74-PLO/O-1211/2010 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že dňa 26.12.2009 o cca 20:10 hod. a dňa 27.12.2009 o cca 17:10 hod. odvysielal program Prci, prci, 
prcičky 5 – Nahá míľa, ktorý označil ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím 
došlo k nesprávnemu uplatneniu jednotného systému označovania,    
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi 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 3.400,00 €, slovom tritisícštyristo 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,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/080: 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: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 343-PLO/O-5422/2010 zo dňa 09.11.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
4707/359-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3  písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.  
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/21.09.2010) 
ÚK:  Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-02/37.079: 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. 
343-PLO/O-5422/2010 vedené voči  Rozhlasu a televízii Slovenska, 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. 
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Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/081: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 08.02.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-02/082: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 390-PLO/O-6152/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č.95/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 30 ods. 3  písm. b) a § 30 ods. 3 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 16. 2. 2010 – 1. 3. 2010) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie : T/41 
 
Uznesenie č. 11-02/38.080: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 390-PLO/O-6152/2010, spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

 p o r u š i l 
 

 I. povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal nasledovné záznamy (príspevky) 
 

Dátum 
odvysielania 

čas odvysielania 
záznamu (cca) Program Záznam (príspevok) 

Trvanie 
záznamu 

(s) 

17.2.2010 19:00 Televízne noviny 
Strieborná medaila z Kanady (biatlon - 

stíhacie preteky na 10 km, ženy) 5 

17.2.2010 19:50 Športové noviny 
Nastenka prežíva krásnu olympiádu realitu 
(biatlon – stíhacie preteky na 10 km, ženy) 58 

17.2.2010 19:52 Športové noviny 

 
Syn ju poslal po tri medaily (biatlon – 

stíhacie preteky na 10 km, ženy, 
odovzdávanie medaily) 34 

SPOLU za 
17.02.2010    97 

24.02.2010 6:05 Teleráno 
 

Hokej, muži: Švajčiarsko – Bielorusko 10 

24.02.2010 19:51 Športové noviny 
Nóri nás potrápili, ale nezastavili 
Slovensko – Nórsko (hokej, muži) 42 

24.02.2010 19:52 Športové noviny Hrôzostrašný zákrok na Bartečka 14 
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ktoré v dňoch 17.02.2010, 24.02.2010 a 25.02.2010 prekročili časový rozsah 90 sekúnd,  

 
Hlasovanie: 

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

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

II. povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal nasledovné záznamy (príspevky) 

 
Dátum 

odvysielania 
čas odvysielania 
záznamu (cca) Program Záznam (príspevok) 

16.2.2010 19:50 Športové noviny  
ZOH: Nasťa útočí na ďalšie  

zlato (biatlon, ženy), 
16.2.2010 19:56 Športové noviny Rýchlokorčuľovanie mužov na 500 m 

17.2.2010 07:06 Teleráno  
A. Kuzminová po stíhacích pretekoch 

(biatlon, stíhacie preteky, ženy) 
18. 2. 2010 6:33 Teleráno šprint, ženy (beh na lyžiach) 
18. 2. 2010 7:35 Teleráno Slovensko – Švajčiarsko (hokej, ženy 
18. 2. 2010 7:35 Teleráno zjazd žien (alpské lyžovanie) 
18. 2. 2010 7:35 Teleráno Šprint žien (beh na lyžiach) 

18. 2. 2010 17:20 Prvé Televízne noviny 
Regec s Harnišom 11. (sánkovanie, 

muži) 
19. 2. 2010 6:33 Teleráno slovenský biatlon nám robí radosť 

24.02.2010 19:52 Športové noviny Hrôzostrašný zákrok na Bartečka 
Slovensko – Nórsko  (hokej, muži) 

14 

24.02.2010 19:53 Športové noviny 
Tichý zabijak opäť zaútočil 

Slovensko – Nórsko  (hokej, muži) 14 

24.02.2010 19:54 Športové noviny 
Česi mali na mále 

ČR – Lotyšsko  (hokej, muži) 13 
SPOLU za 
24.02.2010    93 
25.02.2010 6:06 Teleráno Hokej, muži: USA – Švajčiarsko 17 

25.02.2010 19:02 Televízne noviny Hokej, muži: Slovensko – Švédsko 3 

25.02.2010 19:50 Športové noviny 
Do semifinále cez obhajcov zlata 

Slovensko – Švédsko (hokej, muži) 58 

25.02.2010 19:51 Športové noviny 
Kanada sfúkla Rusko z ľadu 

(hokej, muži) 9 

25.02.2010 19:52 Športové noviny 
Česi stroskotali na Fínoch 

(hokej, muži) 10 
SPOLU za 
25.02.2010    97 
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(biatlon, muži) 

19. 2. 2010 6:33 Teleráno 
tretia biatlonová súťaž A. Kuzminovej 

(biatlon, ženy) 

19. 2. 2010 17:20 Prvé Televízne noviny 
Prvá zlatá pre Austráliu 
(snowboarding, ženy) 

19. 2. 2010 19:57 Športové noviny 
Superkombinácia pre Rieschovú 

(alpské lyžovanie) 

20. 2. 2010 19:56 Športové noviny 
Bjőrgennovej tretia medaila (beh na 

lyžiach) 
20. 2. 2010 19:56 Športové noviny Briti sa konečne dočkali (skeleton) 

20. 2. 2010 19:57 Športové noviny 
Zmoray do hlavnej súťaže (skoky na 

lyžiach) 

21. 2. 2010 19:57 Športové noviny 
Nekompromisné ľadové koryto 

(sánkovanie) 

21. 2. 2010 19:58 Športové noviny 
Nečakaný úspech Fischbacherovej 

(alpské lyžovanie, ženy) 

22. 2. 2010 7:04 Teleráno 
A. Kuzminová v biatlone na 12, 5 km 

skončila 8. (biatlon, ženy), 
22. 2. 2010 7:35, 8:04 Teleráno Skikross (akrobatické lyžovanie) 

22. 2. 2010 19:58 Športové noviny 
Miller s kompletnou medailovou 
zbierkou (alpské lyžovanie, muži) 

22. 2. 2010 19:58 Športové noviny 
Nezničiteľní skikrossári (akrobatické 

lyžovanie), 
22. 2. 2010 19:59 Športové noviny Slovenský dvojbob dvadsiaty (boby) 
23. 2. 2010 19:00 Televízne noviny Beh na lyžiach, muži 

23. 2. 2010 19:55 Športové noviny 
Rekordný skok Schlierensauera (skoky 

na lyžiach, muži), 

23. 2. 2010 19:56 Športové noviny 
Bátory s Malákom stop v semifinále 

(beh na lyžiach, muži), 

23. 2. 2010 19:56 Športové noviny 
Netradičná zdvíhačka Kerrovcov 

(krasokorčuľovanie) 

24. 2. 2010 19:45 Televízne noviny 
Rýchlokorčuliar ako smoliar na OH 

(rýchlokorčuľovanie, muži), 

24. 2. 2010 19:57 Športové noviny 
Halinárová na piatej olympiáde 

(biatlon, ženy) 

24. 2. 2010 19:58 Športové noviny 
Jazda plná emócií (krasokorčuľovanie, 

ženy) 

25. 2. 2010 6:06 Teleráno 
Obrovský slalom (alpské lyžovanie, 

ženy), 

25. 2. 2010 6:07 Teleráno 
Sábliková vyhrala preteky 
(rýchlokorčuľovanie, ženy) 

26.2.2010 7:10 Teleráno Slalom žien vyhrala Nemka 
 

pri ktorých neuviedol zdroj, ktorý mal na ich vysielanie výhradné právo, 
 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
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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. e) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 500,00 €, slovom päťsto 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,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/083: 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: 17.02.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-02/084: Kancelária Rady o výsledku konania správneho konania písomne informuje 
Okresné riaditeľstvo PZ Bratislava IV. 
T: 17.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 39/ 
SK: 380-PLO/D-5907/2010 zo dňa 09.12.2010 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/120   
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o.      číslo licencie: T/120 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 40/ 
SK: 218-PLO/D-3549/2010 zo dňa 01.07.2010 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/86 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s.       číslo licencie: R/86 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 41/ 
SK: 282-PLO/D-5303/2010 zo dňa 05.11.2010 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie     
ÚK: Katarína Macová – Multichannel       číslo registrácie: TKR/207 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 42/ 
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SK: 362-PLO/D-5845/2010 zo dňa 03.12.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/102 na rozhlasové vysielanie 
ÚK: BP Media, s.r.o.         číslo licencie: R/102 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
43/ Rôzne 
1/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 29.10.2010 – www.respublica.sk 
Oznamovateľ: TVR a RE, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 11-02/43.085: Rada prijíma oznámenie spoločnosti TVR a RE, s.r.o., Bratislava, zo dňa 
29.10.2010 doplnené listom č. 5986/2010 dňa 14.12.2010 týkajúce sa služby poskytovanej na 
internetovej stránke www.respublica.sk v rámci sekcie VYSIELANIE REGIÓNY podsekcia 
BRATISLAVA TV RUŽINOV rubrika ARCHÍV, 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 podľa § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/089: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť TVR a RE, s.r.o., Bratislava o vybavení 
jej oznámenia zo dňa 29.10.2010. 
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-02/43.086: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 28 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodla, že spoločnosti 
TVR a RE, s.r.o., Bratislava, odpúšťa zmeškanie lehoty vo veci splnenia oznamovacej povinnosti podľa 
§ 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. týkajúcej sa prevádzkovania audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie na www.respublica.sk. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-02/090: Kancelária Rady vypracuje rozhodnutie o odpustení zmeškania lehoty a doručí ho 
spoločnosti TVR a RE, s.r.o., Bratislava. 
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
2/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 29.11.2010  – 
www.megabulvar.sk 
Oznamovateľ: Global Web Europe s.r.o., Bratislava 
 
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti Global Web Europe s.r.o., Bratislava zo dňa 
29.11.2010 a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že 
predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespadá pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-02/091: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Global Web Europe s.r.o. o vybavení 
jeho oznámenia.  
T: 15.02.2011          Z: PLO 
 
 
V Bratislave dňa 25.01.2011 
 
  
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
                                                                   

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 


