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Zápisnica č. 03/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 15.02.2011 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 
 
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 neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ 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) 
 
3/ SK: 330-PLO/O-5409/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Videozoznam s. r. o. 
 
4/ SK: 329-PLO/O-5408/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Božena Rumanová 
 
5/ SK: 358-PLO/O-5704/2010 zo dňa 24.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Obec Liptovská Lúžna  
 
6/ SK: 331-PLO/O-5410/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Peter Daniška 
 
7/ SK: 332-PLO/O-5411/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Peter Daniška 
 
8/ SK: 27-PLO/D-317/2011 zo dňa 21.01.2011 
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(vo veci určenia alternatívnej frekvencie K34 podľa § 69 ods. 15 zákona č. 220/2007 Z.z.) 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska (STV), vysielateľ na základe zákona 
 
9/ SK: 301-PLO/O-4919/2010 zo dňa 12.10.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Ing. Miroslav Bobák        číslo registrácie: TKR/223 
 
10/ 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 : 10:00 hod. 
 
11/ SK: 302-PLO/O-4920/2010 zo dňa 12.10.2010 
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: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/203 
 
12/ SK: 338-PLO/O-5417/2010 zo dňa 09.11.2010 
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: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/203 
 
13/ SK: 367-PLO/O-5910/2010 zo dňa 07.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o.      číslo licencie: R/95 
 
14/ Sťažnosť č. 5969/19-2011 zo dňa 13.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z 
Sťažnosť smeruje proti : JURKOVIČ-ELEKTRO, Ing. Michal Jurkovič, číslo registrácie: TKR/42 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
 
15/ Sťažnosť č. 5969/448-2010 zo dňa 13.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z 
Sťažnosť smeruje proti : Spoločenstvo vlastníkov bytov Centrum II. 39 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
 
16/ Sťažnosť č. 311/25-2011 zo dňa 20.01.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z 
Sťažnosť smeruje proti : Norttel s.r.o. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
 
17/ Sťažnosť č. 6292/471-2010 zo dňa 30.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z 
Sťažnosť smeruje proti : TV Levoča, s.r.o.    číslo licencie: T/177 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
 
18/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z 
(analýza dohľadu nad využívaním  frekvencií) 
Vysielateľ : Rádio VIVA, a.s.      číslo licencie: R/70 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5837/429-2010      
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(na vysielanie programu Správy z dňa 23.11.2010)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: T/125 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6269/468-2010      
(na vysielanie programu Prvé Televízne noviny zo dňa 4.11.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5636/420-2010    
(na vysielanie programu Pošta pre teba z dňa 20.11.2010)  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.5893/438-2010     
(na vysielanie programu Modré z neba z dňa 1.12.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6140/459-2010     
(na vysielanie programu Noviny/Zahrabali si dieťa z dňa 15.12.2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
24/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 6231/464-2010 a 12/2-2011     
(na vysielanie programu Televízne noviny/Pokus o samovraždu z dňa 23.12.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5993/444-2010      
(na vysielanie programu Šport z dňa 10. 8. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5835/427-2010      
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dňa 22. 11. 2010)  
Vysielateľ: L&L média, s.r.o.        číslo licencie: TD/25 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5836/428-2010      
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dní 22., 24., 26. a 29. 11. 2010)  
Vysielateľ: L&L média, s.r.o.        číslo licencie: TD/25 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5967/442-2010     
(na vysielanie programu King Kong z dňa 12.12.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5839/431-2010     
(na vysielanie upútavky na program Ally McBealová z dňa 1.12.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5828/432-2010     



 4 

(na vysielanie programovej služby  Infokanál z dňa 22.11., 24.11., 27.11.2010)  
Vysielateľ: TES SLOVAKIA, s.r.o.       číslo licencie: T/183 
 
31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5637/421-2010      
(na vysielanie programu Quantum of Solace dňa 20. 11. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
32/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5966/441-2010     
(na vysielanie programu Neznesiteľná krutosť z dňa 12.12.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
33/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5923/443-2010      
(na vysielanie programu Noviny z dňa 30. 11. 2010 a 12. 12. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
34/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5865/433-2010    
(na vysielanie programu Štúdio svet z dňa 4.12.2010)  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
35/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5668/422-2010      
(na vysielanie programu Správy STV, príspevok  Legenda rusínskej piesne má 70, z dňa 19. 11. 2010)  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona      
 
36/ Kontrolný monitoring 
Správa č.1/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný komunikát: reklama na liek Pantoloc control  zo 7. 12. 2010) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41          
 
37/ SK č.: 341-PLO/O-5420/2010 zo dňa 09.11.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 4539/340-2010      
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
monitorovaný program/deň: Panelák z dňa 16.9.2010 
ÚK:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
38/ SK č.: 375-PLO/O-5913/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 85/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3  písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.  
monitorovaný program/deň: kontrolný monitoring/20.10.2010 
ÚK:  Gúta TV s.r.o.       číslo licencie: T/168 
 
39/ SK č.: 360-PLO/O-5707/2010 zo dňa 24.11.2010 
Doplnenie: Správa č.83/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 32 ods. 9 č. 308/2000 Z.z.  
Monitorované programy/dni: Správy – regionálne info/11.10.2010, Hodina s.../13.10.2010) 
ÚK: OTS, s.r.o.        číslo licencie : T/101 
 
40/ SK: 29-PLO/D-196/2011 zo dňa 17.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie T/86 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.    číslo licencie: T/86 
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41/ SK: 24-PLO/D-236/2011 zo dňa 19.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie T/199 
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.     číslo licencie: T/199 
 
42/ SK: 25-PLO/D-236/2011 zo dňa 19.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie T/218 
ÚK: MEGA MAX MEDIA,s.r.o.     číslo licencie: T/218 
 
43/ SK: 364-PLO/D-5891/2010 zo dňa 09.12.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie    
ÚK: Quartex group, spol. s r.o.       číslo licencie: T/108 
 
44/ SK: 426-PLO/D-6236/2010 zo dňa 27.12.2010 
vo veci žiadosti o zmenu  licencie č. T/43 a TD/19 
ÚK: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.    číslo licencie: T/43 a TD/19 
 
45/ SK: 22-PLO/D-52/2011 zo dňa 20.12.2010 
vo veci oznámenia zmien právnych skutočností v licencii na televízne vysielanie T/210  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.,       číslo licencie: T/210 
 
46/ SK: 3-PLO/D-87/2011 zo dňa 11.01.2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie TKR/98  
ÚK: Roland Majkút – Mlok, Levice      číslo registrácie: TKR/98 
 
47/ SK: 4-PLO/D-87/2011 zo dňa 11.01.2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o.  
 
48/ SK: 8-PLO/D-102/2011 zo dňa 12.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/289 
ÚK: OptoSat s.r.o.       číslo registrácie: TKR/289 
 
49/ SK: 28-PLO/D-336/2011 zo dňa 24.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/42 
ÚK: Ing. Michal Jurkovič-Elektro, Nová Dubnica   číslo registrácie: TKR/42 
 
50/ SK: 20-PLO/D-188/2011 zo dňa 17.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/92 
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou    číslo registrácie: TKR/92 
 
51/ SK: 31-PLO/D-368/2011 zo dňa 26.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/275 
ÚK: SWAN, a.s.        číslo registrácie: TKR/275 
 
52/ SK: 388-PLO/D-6068/2010 zo dňa 17.12.2010 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencie č. R/80 
ÚK:  RM PROGRES s.r.o.      číslo licencie: R/80 
 GES MEDIA ASSET, a.s., ČR 
 Miroslav Staněk, Martin 
        
53/ SK: 389-PLO/D-6069/2010 zo dňa 17.12.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/80 – zmena právnych skutočností 
ÚK: RM PROGRES s.r.o.       číslo licencie: R/80 
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54/ SK: 49-PLO/D-424/2011 zo dňa 31.01.2011  
vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie č. R/95 
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o.     číslo licencie: R/95  
 
55/ SK: 387-PLO/D-6106/2010 zo dňa 20.12.2010 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie R/88 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.      číslo licencie: R/88 
ÚP : 10:20 hod. 
  
56/Rôzne  
 
Ústne pojednávania:  
10:00 hod. - Towercom, a.s.  
10:20 hod. - GES Slovakia, s.r.o. 

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 91 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu konania 
zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 11-03/1.087:  Rada schvaľuje návrh programu. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
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) 
 
Uznesenie č. 11-03/2.088: 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. 264-PLO/O-4312/2010 vedené proti spoločnosti Media Vision s.r.o., Praha, Česká 
republika, 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 
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Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

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

Úloha č. 11-03/092: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/093: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK: 330-PLO/O-5409/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Videozoznam s. r. o. 
 
Uznesenie č. 11-03/3.089: 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. 330-PLO/O-5409/2010 Videozoznam s. r. o., 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že na internetovej stránke www.tv-online.sk prevádzkoval retransmisiu bez jej registrácie, 
 
Hlasovanie: 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/094: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/095: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK: 329-PLO/O-5408/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Božena Rumanová 
  
Uznesenie č. 11-03/4.090: 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. 329-PLO/O-5408/2010 Božena Rumanová, Nový Sad 23, 08501 Bardejov, 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že na internetovej stránke www.onlinetv.sk prevádzkoval retransmisiu bez jej registrácie, 

 
Hlasovanie: 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/096: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/097: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK: 358-PLO/O-5704/2010 zo dňa 24.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Obec Liptovská Lúžna  
 
Uznesenie č. 11-03/5.091: 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 (ďalej len zákona č. „308/2000 Z. z.“) a podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 358-PLO/O-5704/2010 zo dňa 10.12.2010 vo 
veci možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. vedené voči účastníkovi 
konania: 
 
Obec Liptovská Lúžna 
034 72 Liptovská Lúžna 629 
 
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. 358-PLO/O-5704/2010 zo dňa 10.12.2010 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 neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/098: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, Obci Liptovská Lúžna. 
T: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/099: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK: 331-PLO/O-5410/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Peter Daniška 
 
Uznesenie č. 11-03/6.092: 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. 331-PLO/O-5410/2010 Peter Daniška, Volgogradská 26, 036 08 Martin, 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

tým, 
 
že na internetovej stránke www.i-tv.sk prevádzkoval retransmisiu bez jej registrácie, 
 
Hlasovanie: 

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

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 neprítomný na hlasovaní 
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Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/100: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/101: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK: 332-PLO/O-5411/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Peter Daniška 
 
Uznesenie č. 11-03/7.093: 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. 332-PLO/O-5411/2010 vedené voči Petrovi Daniškovi držiteľovi domény www.i-tv.sk 
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 neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/102: 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK: 27-PLO/D-317/2011 zo dňa 21.01.2011 
(vo veci určenia alternatívnej frekvencie K34 podľa § 69 ods. 15 zákona č. 220/2007 Z.z.) 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska (STV), vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-03/8.094: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. e) 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 len „zákon o digitálnom vysielaní“), postupom podľa § 63 ods. 2 zákona 
o digitálnom vysielaní, na základe oznámenia Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky 
o určení alternatívnej frekvencie z dňa 21.01.2011 pre vysielateľa  
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
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Mýtna 1 
817 55 Bratislava  
 
vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 69 ods. 18 zákona o digitálnom vysielaní  

 
prideľuje alternatívnu frekvenciu - kanál 34 na účely analógového vysielania 

 
Rozhlasu a televízii Slovenska do 31.12.2011. 
 
Toto rozhodnutie stráca platnosť podľa § 69 ods. 18 zákona o digitálnom vysielaní odo dňa 
01.01.2012. 
 
Územná špecifikácia alternatívnej frekvencie 
Záujmová oblasť Tisovec 
Stanovišťe Tisovec 
Adresa Tisovec 
LON – E (WGS 84) 19°57΄31˝ 
LAT – N (WGS 84) 48°40΄53˝ 
Nadmorská výška [m] 503 
Technická špecifikácia alternatívne frekvencie 
Max. výkon ERP [W] 7 
Výška AS nad terénom 
[m] 38 
Offset 8P 
Polarizácia H 
Vyžarovací diagram vysielača 
Azimut [°] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
Potlačenie [dB] 5 8 12 13 14 18 20 20 20 20 20 20 
Azimut [°] 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 
Potlačenie [dB] 18 16 12 8 5 3 2 1 0 0 2 3 
Azimut [°] 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 
Potlačenie [dB] 6 6 5 6 7 5 2 1 1 1 2 2 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/103: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o pridelení alternatívnej frekvencie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 15.03.2011          Z: PLO 
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Úloha č. 11-03/104: Kancelária Rady upovedomí Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 
o vybavení oznámenia o určení alternatívnej frekvencie zo dňa 21.01.2011. 
T: 15.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
SK: 301-PLO/O-4919/2010 zo dňa 12.10.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Ing. Miroslav Bobák        číslo registrácie: TKR/223 
 
Uznesenie č. 11-03/9.095: 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. 301-PLO/O-4919/2010 prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/223, Ing. Miroslav 
Bobák, Oravský podzámok, 
 

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

tým, 
 
že prostredníctvom MMDS vysielača Liptovská Osada poskytoval retransmisiu programovej služby 
PRIMA bez súhlasu pôvodného vysielateľa tejto programovej služby, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

tým, 
 

že na MMDS vysielači Liptovská Osada využíval frekvenčné pásmo 2197,67 – 2300,5 Mhz čo je 
v rozpore s parametrami uvedenými v platnom znení rozhodnutia o registrácii retransmisie č. 
TKR/223, 
 
Hlasovanie: 

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

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



 14 

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 neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/105: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/106: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
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 : 10:00 hod. 
 
K bodu 11/ 
SK: 302-PLO/O-4920/2010 zo dňa 12.10.2010 
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: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/203 
 
Uznesenie č. 11-03/11.097: 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. 302-PLO/O-4920/2010 vedené proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/203 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať retransmisiu programových služieb PRIMA a NOVA vo svojich 
káblových distribučných systémoch len so súhlasom pôvodných vysielateľov týchto programových 
služieb 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 
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Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/107: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/108: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-03/11.098: 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 DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, držiteľ registrácie retransmisie č. TKR/203, vo 
veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať 
retransmisiu programových služieb NATIONAL GEOGRAPHIC WILD a MTV (CZ) v káblových 
distribučných systémoch len so súhlasom ich pôvodných vysielateľov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/109: 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
SK: 338-PLO/O-5417/2010 zo dňa 09.11.2010 
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: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/203 
 
Uznesenie č. 11-03/12.099: 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. 338-PLO/O-5417/2010 vedené proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/203 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať retransmisiu programovej služby RTL Klub vo svojich 
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káblových distribučných systémoch len so súhlasom pôvodného vysielateľa tejto programovej služby 
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 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/110: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/111: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK: 367-PLO/O-5910/2010 zo dňa 07.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o.      číslo licencie: R/95 
 
Uznesenie č. 11-03/13.100: 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. 367-PLO/O-5910/2010 vedené proti vysielateľovi 
MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkového stavu § 68 ods. 7 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencia 90,4 MHz Bánovce nad Bebravou nie je 
vysielateľom využívaná na účely, na ktoré mu bola pridelená a možného porušenia ustanovenia § 16 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vysielateľ nevysielal v súlade 
s udelenou licenciou 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 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
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Škultéty  za 
Štibrányi neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/112: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia o zastavení konania 
a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca. 
T: 15.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Sťažnosť č. 5969/19-2011 zo dňa 13.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z 
Sťažnosť smeruje proti : JURKOVIČ-ELEKTRO, Ing. Michal Jurkovič, číslo registrácie: TKR/42 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
 
Uznesenie č. 11-03/14.101: 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 prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/42 JURKOVIČ-
ELEKTRO, Ing. Michal Jurkovič vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 308/2000 Z.z. z dôvodu možného poskytovania retransmisie programových služieb bez súhlasu ich 
pôvodných vysielateľov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/113: 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: 01.03.2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/114: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 25.02.2011                    Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Sťažnosť č. 5969/448-2010 zo dňa 13.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z 
Sťažnosť smeruje proti : Spoločenstvo vlastníkov bytov Centrum II. 39 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
 
Uznesenie č. 11-03/15.102: 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 
právnickej osobe Spoločenstvo vlastníkov bytov, Centrum II, Dubnica nad Váhom, pod správou 
OSBD Považská Bystrica vo veci možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z. v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie bez jej registrácie. 
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Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/115: 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/116: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Sťažnosť č. 311/25-2011 zo dňa 20.01.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z 
Sťažnosť smeruje proti : Norttel s.r.o. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
 
Uznesenie č. 11-03/16.103: 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 Norttel s.r.o., Stará Ľubovňa 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 neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-03/16.104: 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 Norttel s.r.o., Stará Ľubovňa, vo veci 
možného porušenia ustanovenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným vysielaním 
programovej služby NORTTEL Infokanál bez udelenej licencie. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/117: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť Norttel s.r.o., Stará Ľubovňa 
o začatí správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 01.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
Sťažnosť č. 6292/471-2010 zo dňa 30.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z 
Sťažnosť smeruje proti : TV Levoča, s.r.o.    číslo licencie: T/177 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
   
Uznesenie č. 11-03/17.105: 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 ustanovenia §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 6292/471-2010, vedenú voči vysielateľovi s licenciou č. T/177, spoločnosti TV 
Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným, Levoča a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/118: Kancelária Rady písomne upovedomí sťažovateľa o výsledku sťažnosti.  
T: 25.02.2011          Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z 
(analýza dohľadu nad využívaním  frekvencií) 
Vysielateľ : Rádio VIVA, a.s.      číslo licencie: R/70 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s pracovným materiálom Analýza dohľadu nad 
využívaním frekvencií vysielateľa Rádio VIVA, a.s., Bratislava, držiteľ licencie č. R/70 (ďalej aj 
„vysielateľ“). 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5837/429-2010      
(na vysielanie programu Správy z dňa 23.11.2010)  
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.      číslo licencie: T/125 
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Uznesenie č. 11-03/19.106: 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 23.11.2010 o cca 18:00 hod. 
odvysielal v rámci programu Správy príspevok s názvom Fungujúca samospráva, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu vyváženosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/119: 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/120: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6269/468-2010      
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny  z dňa 4.11.2010 )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.        
 
Uznesenie č. 11-03/20.107: 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. 6269/468-2010, 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 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. 
za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/121: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
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T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5636/420-2010    
(na vysielanie programu Pošta pre teba z dňa 20.11.2010)  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-03/21.108: 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 porušenia § 34 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Jednotka dňa 20.11.2010 o cca 
20:15 hod. a o cca 21:17 hod. odvysielal pred a po programe Pošta pre teba komunikát označujúci za 
sponzora programu spoločnosť Herbamedicus s.r.o., ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 
32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho 
rozoznateľného a zreteľného oddelenia 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 neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/122: 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-03/21.109: 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 porušenia § 34 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Jednotka dňa 20.11.2010 o cca 
20:15 hod. a o cca 21:17 hod. odvysielal pred a po programe Pošta pre teba komunikát označujúci za 
sponzora programu spoločnosť Union poisťovňa, a.s., ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 
32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho 
rozoznateľného a zreteľného oddelenia 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 
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Štibrányi neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/123: 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-03/21.110: 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 porušenia § 38 ods. 4 zákona 
č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Jednotka dňa 20.11.2010 o cca 
21:00 hod. odvysielal sponzorovaný program Pošta pre teba, v ktorom mohlo dôjsť k priamej podpore 
služby sponzora – spoločnosti Union poisťovňa, a.s. a vo veci možného porušenia § 39a ods. 5 písm. 
b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Jednotka dňa 
20.11.2010 o cca 21:00 hod. odvysielal program Pošta pre teba, obsahujúci informácie o službách 
spoločnosti Union poisťovňa, a.s., ktoré mohli naplniť definíciu umiestňovania produktov podľa § 39a 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., a v ktorom mohlo dôjsť k priamej podpore týchto služieb.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/124: 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/125: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správnych konaní.  
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.5893/438-2010     
(na vysielanie programu Modré z neba z dňa 1.12.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-03/22.111: 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. 5893/438-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/126: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6140/459-2010     
(na vysielanie programu Noviny/Zahrabali si dieťa z dňa 15.12.2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-03/23.112: 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 6140/459-
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   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/127: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 6231/464-2010 a 12/2-2011     
(na vysielanie programu Televízne noviny/Pokus o samovraždu z dňa 23.12.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-03/24.113: 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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 23.12.2010 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV 
Markíza v programe Televízne noviny príspevok s názvom Pokus o samovraždu, pred ktorý nezaradil 
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slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/128: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/129: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5993/444-2010      
(na vysielanie programu Šport z dňa 10. 8. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-03/25.114: 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. 5993/444-2010, 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. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/130: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5835/427-2010      
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dňa 22. 11. 2010)  
Vysielateľ: L & L média, s.r.o.        číslo licencie: TD/25 
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Uznesenie č. 11-03/26.115: 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 L & L média, 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 22.11.2010 o cca 17:00 
hod. odvysielal program Levočský televízny magazín, v ktorom odzneli informácie o stave športu 
v meste Levoča a v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu vyváženosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/131: 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/132: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5836/428-2010      
(na vysielanie programu Levočský televízny magazín z dní 22., 24., 26. a 29. 11. 2010)  
Vysielateľ: L & L média, s.r.o.        číslo licencie: TD/25 
 
Uznesenie č. 11-03/27.116: 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 L & L média, 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 22.11.2010 
o cca 19:00 hod. a dňa 24. 11.2010 o cca 17:00 a o cca 19:00 odvysielal program Levočský televízny 
magazín, v ktorom odzneli informácie o „údajnom“ predaji zimného štadióna a v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu vyváženosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-03/133: 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/134: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-03/27.117: 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 L & L média, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z. v spojení s § 30 ods. 11 zákona č. 346/1990 Zb. v súvislosti s tým, že dňa 26.11.2010 
o cca 17:00, cca 18:00 a cca 19:00 mohol v programe Levočský televízny magazín, odvysielať 
informácie v neprospech kandidátov na primátora mesta Levoča o rozširovaní informácií o „údajnom“ 
predaji zimného štadióna. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/135: 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/136: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-03/27.118: 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. 5836/428-2010, smerujúcu voči vysielaniu vysielateľa L & L média, s.r.o. a uznala 
sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Levočský televízny magazín zo dňa 29.11.2010 o cca 9:00 hod. 
a 10:00 hod. 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 neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/137: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5967/442-2010     
(na vysielanie programu King Kong z dňa 12.12.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-03/28.119: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 
zákona č. 3008/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe MARKÍZA 
odvysielal dňa 12.12.2010 o cca 20:16 hod. program King Kong, ktorý dvakrát prerušil počas šiesteho 
30 minútového časového úseku v rozmedzí od 22:46:21 hod. do 23:16:21 zaradením reklamných 
blokov o cca 22:52:44 hod. a cca 23:12:35 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/138: 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/139: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5839/431-2010     
(na vysielanie upútavky na program Ally McBealová z dňa 1.12.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 11-03/29.120: 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. 5839/431-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
DOMA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 
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Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/140: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5828/432-2010     
(na vysielanie Infokanál z dňa 22.11., 24.11., 27.11.2010)  
Vysielateľ: TES SLOVAKIA, s r.o.       číslo licencie: T/183 
 
Uznesenie č. 11-03/30.121: 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 TES-SLOVAKIA, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v dňoch 22.11.2010, 24.11.2010 a 27.11.2010 v čase od 14:00 
hod. do 20:00 hod. nevysielal v súlade s programovou štruktúrou uvedenou v licencii č. T/183, čím 
mohlo dôjsť porušeniu povinnosti vysielať v súlade s udelenou licenciou. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/141: 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-03/30.122: 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 TES-SLOVAKIA, s.r.o., držiteľovi licencie T/183 vo veci možného porušenia § 34 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 22.11.2010 o cca 15:04 hod. odvysielal 
reklamu na Športový areál v Závodí, ktorá mohla byť odvysielaná bez toho, aby bola po jej skončení 
rozoznateľne a zreteľne oddelená od iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná 
s inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 
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Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/142: 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-03/30.123: 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. 
5828/432-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Infokanál vysielateľa TES-
SLOVAKIA, 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 neprítomný na hlasovaní 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/143: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5637/421-2010      
(na vysielanie programu Quantum of Solace dňa 20. 11. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-03/31.124: 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. 5637/421-2010, 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. v časti týkajúcej sa neskorého začatia 
programu za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
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Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/144: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-03/31.125: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 
Z.z. v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania programovej služby JOJ zo 
dňa 20.11.2010 v čase od 20:00 do 23:00 hod. na vyžiadanie Rady. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/145: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/146: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-03/31.126: 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 a § 36 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 20.10.2010 na programovej službe JOJ odvysielal o cca. 
20:12, 20:24, 20:51, 21:23, 21:51, 22:23, 22:40, 22:41 hod. komunikáty označujúce za sponzora 
programu spoločnosť Kofola a.s. a spoločnosť Orange Slovensko, a.s., ktoré mohli naplniť definíciu 
reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov 
bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby a v čase medzi 20:00 a 21:00 hod., medzi 21:00 
hod. a 22:00 hod a medzi 22:00 a 23:00 hod. mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamy vo väčšom časovom 
rozsahu ako povolených 12 minút. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
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Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/147: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/148: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5966/441-2010     
(na vysielanie programu Neznesiteľná krutosť z dňa 12.12.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-03/32.127: 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. 5966/441-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/149: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5923/443-2010      
(na vysielanie programu Noviny z dňa 30. 11. 2010 a 12. 12. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-03/33.128: 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) 
postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 5923/443-2010 
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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   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/150: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5865/433-2010    
(na vysielanie programu Štúdio svet z dňa 4.12.2010)  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-03/34.129: 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. 
5865/433-2010, smerujúcu voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio Slovensko 
vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť č. 
5865/433-2010 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   zdržal sa hlasovania 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 7-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/151: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5668/422-2010      
(na vysielanie programu Správy STV, príspevok  Legenda rusínskej piesne má 70, z dňa 19. 11. 2010)  
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 11-03/35.130: 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 
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evidovanú pod č. 5668/422-2010, smerujúcu voči vysielaniu vysielateľa na základe zákona Rozhlasu 
a televízie Slovenska a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Správy STV zo dňa 19.11.2010 
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 za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/152: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-03/35.131: 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. 5668/422-2010, smerujúcu voči vysielaniu vysielateľa na základe zákona Rozhlasu 
a televízie Slovenska a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Národnostné správy zo dňa 
13.02.2010 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/153: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti 
sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.1/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný komunikát: reklama na liek Pantoloc control  zo 7. 12. 2010) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41          
 
Uznesenie č. 11-03/36.132: 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, držiteľovi licencie č. T/41, vo veci 
možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že reklamný spot 
na liek Pantoloc control odvysielaný na programovej službe TV MARKÍZA dňa 7.12.2010 o cca 
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18:40 neobsahoval jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom 
použití lieku obsiahnutého v písomnej informácií pre používateľov liekov pribalenej k lieku. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/154: 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 341-PLO/O-5420/2010 zo dňa 09.11.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 4539/340-2010      
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
monitorovaný program/deň: Panelák z dňa 16.9.2010 
ÚK:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-03/37.133: 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. 341-PLO/O-5420/2010 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. 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 za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/155: Kancelária  Rady podľa § 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: 01.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-03/156: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.02.2011          Z: PgO 
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K bodu 38/ 
SK č.: 375-PLO/O-5913/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 85/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3  písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.  
monitorovaný program/deň: kontrolný monitoring/20.10.2010 
ÚK:  Gúta TV s.r.o.       číslo licencie: T/168 
 
Uznesenie č. 11-03/38.134: 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. 375-PLO/O-5913/2010 Gúta TV s.r.o., 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 20.10.2010 od  17:00 do 21:00 
hod. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

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

za čo mu ukladá  
 

podľa ustanovenia § 67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 165,00 €, slovom jednostošesťdesiatpäť 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 za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-03/157: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 360-PLO/O-5707/2010 zo dňa 24.11.2010 
Doplnenie: Správa č.83/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z.  
Monitorované programy/dni: Správy – regionálne info/11.10.2010, Hodina s.../13.10.2010) 
ÚK: OTS, s.r.o.        číslo licencie : T/101 
 
Uznesenie č. 11-03/39.135: 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. 360-PLO/O-5707/2010 spoločnosť OTS, s.r.o., Čadca, držiteľ licencie č. T/101 
 
 

p o r u š i l 
 

 porušil povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že na programovej službe Kysucké televízne vysielanie (KTV) odvysielal dňa 11.10.2010 o cca 
18:00 v rámci programu Správy – Regionálne info príspevok informujúci o tlačovej konferencii ku 
kandidatúre P. Holeštiaka za primátora mesta Čadca a dňa 13.10.2010 o cca 18:00 program 
Hodina s ... s Mgr. Jozefom Pajorom, ktoré naplnili definíciu politickej reklamy podľa § 32 ods. 10 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

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 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
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Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/158: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
SK: 29-PLO/D-196/2011 zo dňa 17.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/86 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.    číslo licencie: T/86 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 41/ 
SK: 24-PLO/D-236/2011 zo dňa 19.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie T/199 
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.     číslo licencie: T/199 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 42/ 
SK: 25-PLO/D-236/2011 zo dňa 19.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie T/218 
ÚK: MEGA MAX MEDIA,s.r.o.     číslo licencie: T/218 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 43/ 
SK: 364-PLO/D-5891/2010 zo dňa 09.12.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie    
ÚK: Quartex group, spol. s r.o.       číslo licencie: T/108 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 44/ 
SK: 426-PLO/D-6236/2010 zo dňa 27.12.2010 
vo veci žiadosti o zmenu  licencie č. T/43 a TD/19 
ÚK: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.    číslo licencie: T/43 a TD/19 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 45/ 
SK: 22-PLO/D-52/2011 zo dňa 20.12.2010 
vo veci oznámenia zmien právnych skutočností v licencii na televízne vysielanie T/210  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.,       číslo licencie: T/210 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
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K bodu 46/ 
SK: 3-PLO/D-87/2011 zo dňa 11.01.2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie TKR/98  
ÚK: Roland Majkút – Mlok, Levice      číslo registrácie: TKR/98 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 47/ 
SK: 4-PLO/D-87/2011 zo dňa 11.01.2011 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: MLOK-Levice, s.r.o.  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 48/ 
SK: 8-PLO/D-102/2011 zo dňa 12.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/289 
ÚK: OptoSat s.r.o.       číslo registrácie: TKR/289 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 49/ 
SK: 28-PLO/D-336/2011 zo dňa 24.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/42 
ÚK: Ing. Michal Jurkovič-Elektro, Nová Dubnica   číslo registrácie: TKR/42 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 50/ 
SK: 20-PLO/D-188/2011 zo dňa 17.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/92 
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou    číslo registrácie: TKR/92 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 51/ 
SK: 31-PLO/D-368/2011 zo dňa 26.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/275 
ÚK: SWAN, a.s.        číslo registrácie: TKR/275 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 52/ 
SK: 388-PLO/D-6068/2010 zo dňa 17.12.2010 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencie č. R/80 
ÚK: RM PROGRES s.r.o.      číslo licencie: R/80 
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 GES MEDIA ASSET, a.s., ČR 
 Miroslav Staněk, Martin 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 53/ 
SK: 389-PLO/D-6069/2010 zo dňa 17.12.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/80 – zmena právnych skutočností 
ÚK: RM PROGRES s.r.o.       číslo licencie: R/80 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 54/ 
SK: 49-PLO/D-424/2011 zo dňa 31.01.2011  
vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie č. R/95 
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o.     číslo licencie: R/95  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 55/ 
SK: 387-PLO/D-6106/2010 zo dňa 20.12.2010 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie R/88 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.      číslo licencie: R/88 
ÚP : 10:20 hod. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
56/ Rôzne 
1/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 29.10.2010 – www.televizio.sk 
    Oznamovateľ: Spolok ANIMA Társaság, Bratislava 
 
Uznesenie č. 11-03/56.152: Rada prijíma oznámenie Spolku ANIMA Társaság, Bratislava týkajúce sa 
stránky www.televizio.sk v zmysle ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z., nakoľko uvedené 
oznámenie po doplnení spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba, vzhľadom na svoju povahu 
a podmienky za ktorých je poskytovaná, spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na 
požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/175: Kancelária Rady upovedomí Spolok ANIMA Társaság, Bratislava  o vybavení 
jeho oznámenia zo dňa 06.12.2010 
T: 01.03.2011          Z: PLO 
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2/ Plnenie povinnosti ohľadom platenia pokút vyplývajúcich z rozhodnutí Rady o uložení     
pokuty 
 
Uznesenie č. 11-03/56.153: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady vymáhaním 
pokuty č. RP/04/2010 prostredníctvom Exekútorského úradu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-03/176: Kancelária Rady zabezpečí doriešenie pokuty v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 08.03.2011          Z: OE, PLO 
 
3/ Informácia o plate poslanca Národnej rady Slovenskej republiky  
 
Rada berie na vedomie informáciu o plate poslanca NR SR. 
 
4/ Voľba predsedu Rady 
 
Uznesenie č. 11-03/56.154: Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. bol za predsedu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu v tajnej voľbe ku dňu 17.02.2011 zvolený prof. Miloš Mistrík. 
 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
5/ Návrh na schválenie zahraničnej pracovnej cesty, vedúcej právneho a licenčného odboru 
JUDr. Barbore Paulínyovej, na stretnutie regulačných autorít Európskej Únie v Nikózii, 
Cyperská republika, dňa 05.05.2011 
 
Rada schvaľuje ZPC vedúcej Právneho a licenčného odobru JUDr. Barbore Paulínyovej na stretnutie 
regulačných autorít Európskej Únie v Nikózii, Cyperská republika, dňa 05.05.2011. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave dňa 15.02.2011 
  
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
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                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

                                                                
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 


