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Zápisnica č. 04/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 01.03.2011 o 9:30 hod. 

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 398-PLO/O-6170/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
3/ SK: 391-PLO/O-6163/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.      číslo licencie: T/127 
 
4/ SK: 392-PLO/O-6164/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 60 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/179 
 
5/ Sťažnosti  č. 6149/473-2010, 15/3-2011, 16/3-2011, 16/4-2011 zo dňa 03.01.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z 
Sťažnosť smeruje proti : Rádio Bojnice, s.r.o.    číslo licencie: R/92 
(nevyužívanie frekvencie 94,9 MHz Handlová) 
 
6/ SK: 55-PLO/D-576/2011 zo dňa 04.02.2011  
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne televízne  vysielanie č. TD/27 
ÚK: empat s.r.o.        číslo licencie: TD/27  
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5887/437-2010     
(na vysielanie programu Ratatouille z dňa 5.12.2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
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8/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5886/435-2010, 5887/436-2010 a 5888/434-2010     
(na vysielanie programu Kráska a zviera z dňa 5.12.2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
9/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č.5994/445-2010, 5995/446-2010, 5999/447-2010, 6053/449-2010, 6054/450-2010, 
6055/451-2010, 6056/452-2010, 6073/453-2010     
(na vysielanie programu NOVINY PLUS – MARTINKA – KLEOPATRA Z TURCA zo dňa 13. 12. 
2010 a upútavka na tento program zo dňa 12. 12. 2010 )  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5965/440-2010     
(na vysielanie programu Farmár hľadá ženu zo dňa 10. 12. 2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6139/458-2010      
(na vysielanie programu Panelák z dňa 20. 12. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
12/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 200/15-2011, 201/16-2011 a 202/17-2011     
(na vysielanie programu Tesne vedľa z dňa 15.1.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6101/454-2010      
(na vysielanie programu  Znásilnil ma telocvikár z dňa 12. 12. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39    
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 170/13-2011      
(na vysielanie filmu Trhni si! z dňa 13. 1. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39    
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 203/18-2011     
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 16. 1. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 286/21-2011      
(na vysielanie reklamného spotu Snickers z dňa 17. 1. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
17/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 6133/461-2010 a č. 6281/472-2010     
(na vysielanie programu Bez servítky z dňa 3.11.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5924/439-2010     
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 6.12.2010)  
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Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č.2/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 7.1., 14.1.2011 ) 
Vysielateľ: SBD III. Košice       číslo licencie: T/36 
 
20/ SK č.: 424-PLO/O-6196/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 98/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamu  z dňa 28.9.2010 (29.09.2010) a 30.09.2010 
ÚK:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
21/ SK č.: 378-PLO/O-5916/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Správa o monitorovaní vysielania televízie JOJ v období  kampane, moratória a 
volieb do orgánov samosprávy obcí (Monitorované obdobie: 07.11.2010 - 27.11.2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3  písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Belousovová prišla aj o Čadcu/24.11.2010 
ÚK:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
22/ SK č.: 379-PLO/O-5917/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Správa o monitorovaní vysielania TA3 v období  kampane, moratória a volieb do orgánov 
samosprávy obcí (Monitorované obdobie: 10.11.2010 - 27.11.2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z.z.  
Monitorované programy/dni: Téma dňa/ 16.11., 22.11. a 23.11.2010  
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
23/ SK č.: 369-PLO/O-5912/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
4994/372-2010, 4995/373-2010, 4996/374-2010, 4998/376-2010, 5016/377-2010, 5098/385-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4  zákona  č. 308/2000 Z.z.  
Monitorovaný program/dni: Talentmania/ 16.10.2010.  a 17.10.2010  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
24/ SK č.: 368-PLO/O-5911/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5059/381-2010     
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z.z.  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Spravodajstvo/Z pracovne primátora/19.10.2010 
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.    číslo licencie: T/133 
 
25/ SK č.: 174-PgO/O-2161/2009 zo dňa 19.05.2009 
Doplnenie: Sťažnosti č. 1144/57-2009  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 32 ods. 12   zákona  č. 308/2000 Z.z. v znení platnom 
a účinnom do 14.12.2009) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Na Telo/17.03.2009 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
26/ SK č.: 377-PLO/O-5915/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Správa o monitorovaní vysielania televízie Markíza v období  kampane, moratória a 
volieb do orgánov samosprávy obcí (Monitorované obdobie: 10.11.2010-27.11.2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 2 písm. c) zákona  č. 308/2000 Z.z.  
Monitorovaný program/deň: Teleráno/22.11.2010  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
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27/ SK č.: 126-PgO/O-1729/2009 zo dňa 21.04.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 412/30-2009 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského 
rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona  
(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/12.12.2008 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
NEVEREJNÉ 
 
28/ SK: 65-PLO/D-500/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/256 
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/256 
 
29/ SK: 23-PLO/D-217/2011 zo dňa 18.01.2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie T/101 
ÚK: OTS, s.r.o.        číslo licencie: T/101 
 
30/ SK: 45-PLO/D-471/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/99 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Lučenec     číslo registrácie: TKR/99 
 
31/ SK: 30-PLO/D-301/2011 zo dňa 20.01.2011 
vo veci  oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/253  
ÚK: STASTEL, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/253 
 
32/ SK: 47-PLO/D-480/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci  oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/167 
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o.    číslo registrácie: TKR/167 
 
33/ SK: 52-PLO/D-548/2011 zo dňa 03.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/127  
ÚK: TV  TV, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/127 
 
34/ SK: 59-PLO/D-601/2011 zo dňa 07.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie  č. T/217 
ÚK: Telemone, s.r.o.        číslo licencie : T/217 
 
35/ SK: 58-PLO/D-376/2011 zo dňa 26.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/39 a TD/15 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencií:  T/39, TD/15 
 
36/ SK: 50-PLO/D-401/2011 zo dňa 27.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/196 
ÚK: ATS Slovakia, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/196 
 
37/Rôzne  
 
Ústne pojednávania:  
10:00 hod. - Towercom, a.s.  
10:20 hod. - GES Slovakia, s.r.o. 

 
******************* 
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K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 176 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 11-04/1.155:  Rada schvaľuje návrh programu. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 398-PLO/O-6170/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
Uznesenie č. 11-04/2.156: 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. 398-PLO/O-6170/2010 zo dňa 21.12.2010, Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 
prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/255,  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že nemá zaradenú televíznu programovú službu MUSICBOX/NAŠA, ktorá je šírená v meste Košice 
terestriálne na kanáli 50, do základnej programovej ponuky poskytovanej v rámci káblového 
distribučného systému – fixná sieť ST, 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
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. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 11-04/177: 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: 01.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-04/178: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK: 391-PLO/O-6163/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 51 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.      číslo licencie: T/127 
 
Uznesenie č. 11-04/3.157: 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. 391-PLO/O 6163/2010, spoločnosť KABEL TELEKOM, s.r.o., 
 

p o r u š i l 

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

tým, 
 
že neoznámil Rade všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu a dokladov 
priložených k tejto žiadosti do 15 dní od vzniku týchto zmien. 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/179: 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: 01.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK: 392-PLO/O-6164/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 60 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/179 
  
Uznesenie č. 11-04/4.158: 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. 392-PLO/O 6164/2010, spoločnosť KABEL TELEKOM, s.r.o., 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie do 15 dní odo dňa 
vzniku týchto zmien. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
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. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/180: 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: 01.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Sťažnosti  č. 6149/473-2010, 15/3-2011, 16/3-2011, 16/4-2011 zo dňa 03.01.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z 
Sťažnosť smeruje proti : Rádio Bojnice, s.r.o.    číslo licencie: R/92 
(nevyužívanie frekvencie 94,9 MHz Handlová) 
 
Uznesenie č. 11-04/5.159: 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 sťažnosti evidované pod č. 
6149/473-2010, 15/3-2011, 16/3-2011 16/4-2011, vedené voči vysielateľovi s licenciou č. R/92, 
spoločnosti Rádio Bojnice, s.r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/181: Kancelária Rady písomne upovedomí sťažovateľov o výsledku sťažností.  
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T: 11.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK: 55-PLO/D-576/2011 zo dňa 04.02.2011  
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne televízne  vysielanie č. TD/27 
ÚK: empat s.r.o.        číslo licencie: TD/27  
 
Uznesenie č. 11-04/6.160: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 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 znení neskorších predpisov, v správnom 
konaní č. 55-PLO/D-576/2011 zo dňa 04.02.2011, posúdila žiadosť o odňatie licencie na digitálne 
televízne vysielanie č. TD/27 účastníka konania: 
 
empat s.r.o. 
Hlavná 35 
Vráble 952 01 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní v znení 
neskorších predpisov 

 
odníma 

 
licenciu na digitálne televízne vysielanie č. TD/27 účastníka konania empat s.r.o. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/182: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 55-PLO/D-576/2011 zo dňa 
04.02.2011 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania. 
T: 01.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5887/437-2010     
(na vysielanie programu Ratatouille z dňa 5.12.2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-04/7.161: 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. 5887/437-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
vysielateľa MAC TV s.r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/183: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.03.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-04/7.162: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 5.12.2010 o cca 21:01 hod.,  21:30 
hod., 21:59 hod., 22:25 hod. a 22:30 hod. odvysielal komunikáty označujúce za sponzora programu 
Ratatouille 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 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/184: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-04/7.163: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie voči MAC 
TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
05.12.2010 odvysielal v rámci programovej služby JOJ o cca 20:58:06 upútavku na program 
Profesionáli, o cca 20:58:40 upútavku na program Panelák, o cca 20:59:09 upútavku na program 
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Súdna sieň, o cca 20:59:36 upútavku na program Promi noviny, o cca 20:59:50 upútavku na program 
Piráti Karibiku na konci sveta ,o cca  21:28:52 upútavku na program Vtierka Castle, o cca 21:29:19   
upútavku na program C.S.I. New York, o cca  21:29:50 upútavku na program Áno šéfe!, o cca 21:56:56 
upútavku na program Farmár hľadá ženu, o cca 21:57:35 upútavku na program Klamári, o cca 
21:58:08 upútavku na program C.S.I. Miami, o cca 21:58:33 upútavku na program Panelák, o cca 
21:59:08 upútavku na program Súdna sieň, o cca 22:23:53 upútavku na program Profesionáli, o cca 
22:25:05 upútavku na program Piráti Karibiku, ktoré neboli označené grafickým symbolom 
Jednotného systému označovania po celý čas ich vysielania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/185: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5886/435-2010, 5887/436-2010 a 5888/434-2010     
(na vysielanie programu Kráska a zviera z dňa 05.12.2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-04/8.164: Prerokovanie bodu 8 v časti týkajúcej sa možného porušenia ustanovení 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti so zaradením upútavok označených ako nevhodné pre vekovú 
skupinu maloletých do 15 rokov počas programu označeného ako nevhodný pre vekovú skupinu 
maloletých do 7 rokov, sa odročuje na nasledujúce zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-04/186: Kancelária Rady pripraví materiály na prerokovanie bodu na nasledujúce 
zasadnutie Rady. 
T: 15.03.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-04/8.165: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie voči MAC 
TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
5.12.2010 odvysielal v rámci programovej služby JOJ o cca 16:47:28 hod. upútavku na program C.S.I. 
Miami, o cca 16:48:23 upútavku na program Profesionáli, o cca 16:48:57 upútavku na program Súdna 
sieň, o cca 17:13:07 hod. upútavku na program C.S.I. Miami, o cca 17:13:32 hod. upútavku na 
program Odsúdené, o cca 17:13:56 hod. upútavku na program C.S.I. New York, o cca 17:14:28 hod. 
upútavku na program Panelák, o cca 17:14:57 hod. upútavku na program Áno šéfe!, o cca 17:46:48 
hod. upútavku na program Vtierka Castle, o cca 17:47:14 hod. upútavku na program Súdna sieň 
a o cca 17:47:42 hod. upútavku na program Piráti Karibiku, ktoré neboli označené grafickým 
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symbolom Jednotného systému označovania po celý čas ich vysielania, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/187: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-04/8.166: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči MAC 
TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, 
že dňa 05.12.2010 o cca 16:12:54 hod a dňa 10.12.2010 o cca 22.30 hod. odvysielal v rámci televíznej 
programovej služby JOJ reklamný šot na liek Oscillococcinum, pri ktorom mohlo dôjsť k 
nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné 
prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov 
lieku pribalenej k lieku.  
 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/188: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č.5994/445-2010, 5995/446-2010, 5999/447-2010, 6053/449-2010, 6054/450-2010, 
6055/451-2010, 6056/452-2010, 6073/453-2010     
(na vysielanie programu NOVINY PLUS – MARTINKA – KLEOPATRA Z TURCA zo dňa 13. 12. 
2010 a upútavka na tento program zo dňa 12. 12. 2010 )  
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Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-04/9.167: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie voči MAC 
TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci 
programovej služby JOJ odvysielal dňa 13.12.2010 o cca 22:12 hod. program NOVINY PLUS – 
MARTINKA KLEOPATRA Z TURCA a dňa 12.12.2010 o cca 19:30 hod. upútavku na program 
NOVINY PLUS – MARTINKA KLEOPATRA Z TURCA, ktoré označil ako nevhodné pre maloletých do 
15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania . 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/189: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-04/190: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 11.03.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-04/9.168: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie voči MAC 
TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
13.12.2010 odvysielal v rámci programovej služby JOJ o cca 22:34:23 hod. upútavku na program 
KAPOR NA TORTE, o cca 22:40:00  upútavku na program CSI MIAMI, o cca 22:40:37 upútavku na 
program SÚDNA SIEŇ, o cca 22:55:22 hod. upútavku na program MAFSTORY, o cca 23:01:33 hod. 
upútavku na program KOSTI, o cca 23:02:02 hod. upútavku na program PANELÁK a o cca 23:02:25 
hod. upútavku na program PROMI NOVINY, ktoré neboli označené grafickým symbolom Jednotného 
systému označovania po celý čas ich vysielania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 
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Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/191: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-04/9.169: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči MAC 
TV s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, 
že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu NOVINY PLUS – 
MARTINKA KLEOPATRA Z TURCA zo dňa 13.12.2010. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/192: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-04/9.170: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči MAC 
TV s.r.o., vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, 
že dňa 13.12.2010 o cca 22:12 hod. na programovej službe JOJ odvysielal program NOVINY PLUS – 
MARTINKA KLEOPATRA Z TURCA, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom 
mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti súťažiaceho Mariána z programu Farmár hľadá ženu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-04/193: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-04/194: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.03.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-04/9.170.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 
5965/440-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s. 
r.o. a uznala sťažnosti č. 5994/445-2010 a 5999/447-2010 v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 
ods. 1 písm. e) podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/196: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 11.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5965/440-2010     
(na vysielanie programu Farmár hľadá ženu zo dňa 10. 12. 2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-04/10.171: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie voči MAC 
TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
10.12.2010 odvysielal v rámci programovej služby JOJ o cca 21:59:36 hod. upútavku na program 
PROFESIONÁLI, o cca 22:00:06  upútavku na program KAPOR NA TORTE, o cca 22:00:39 upútavku 
na program STRATENÉ DUŠE a o cca 22:35:29 hod. upútavku na program PIRÁTI KARIBIKU, ktoré 
neboli označené grafickým symbolom Jednotného systému označovania po celý čas ich vysielania, 
čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/197: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-04/10.172: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči MAC 
TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
10.12.2010 o cca 21:20 hod. a o cca 22:42 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 
pred a po programe Farmár hľadá ženu komunikát označujúci za sponzora programu službu huste.tv, 
ktorý mohol naplniť definíciu vlastnej propagácie podľa § 37a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., čím 
mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí 
programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/198: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-04/10.173: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči MAC 
TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, 
že dňa 10.12.2010  odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ o cca 21:56 hod. reklamný 
šot na liek MIG-400, pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala 
jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku 
obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku.  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/199: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-04/10.174: 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. 5965/440-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
vysielateľa MAC TV s. r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/200: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6139/458-2010      
(na vysielanie programu Panelák z dňa 20. 12. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-04/11.175: 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 § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v 
súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 20.12.2010 o cca 20:17 hod. 
odvysielal sponzorovaný program Panelák, v ktorom mohlo dôjsť k priamej podpore služby Skylink 
tretej osoby – spoločnosti Towercom, a.s. a vo veci možného porušenia § 39a ods. 5 písm. b) a d) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 
20.12.2010 o cca 20:17 hod. odvysielal program Panelák, obsahujúci informácie o službe Skylink 
spoločnosti Towercom, a.s., ktoré mohli naplniť definíciu umiestňovania produktov podľa § 39a ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z., pričom v tomto programe mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne 
informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov, označením na začiatku a na konci 
programu, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou 
a k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby v tomto programe nedošlo k priamej podpore predaja tejto 
služby, osobitnými odkazmi na túto službu.  
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/201: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-04/202: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správnych konaní.  
T: 11.03.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-04/11.176: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči MAC 
TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
20.12.2010 o cca 20:17 hod.  a o cca 21:16 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 
pred a po programe Panelák komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Orange 
Slovensko, 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/203: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-04/11.177: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči MAC 
TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
20.12.2010 o cca 20:17 hod.  a o cca 21:16 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ 
pred a po programe Panelák komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť T.O.P. AUTO 
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Slovakia, 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/204: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-04/11.178: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie voči MAC 
TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
20.12.2010 odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ o cca 20:31:56 hod. upútavku na 
program PANELÁK, o cca 20:37:14 hod. upútavku na program KOSTI,  o cca 20:37:43 upútavku na 
program C.S.I. MIAMI, o cca 20:38:41 hod. upútavku na program PROMI NOVINY, o cca 20:59:28 
upútavku na program PIRÁTI KARIBIKU-NA KONCI SVETA, o cca 21:00:34 upútavku na program 
SÚDNA SIEŇ, o cca 21:01:01 upútavku na program PROFESIONÁLI, o cca 21:01:27 upútavku na 
program PANELÁK, ktoré neboli označené grafickým symbolom Jednotného systému označovania po 
celý čas ich vysielania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/205: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-04/11.179: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči MAC 
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TV s. r.o. vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, 
že dňa 20.12.2010 o cca 20:32 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ reklamný 
šot na liek Mucosolvan, pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala 
jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku 
obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/206: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 200/15-2011, 201/16-2011 a 202/17-2011     
(na vysielanie programu Tesne vedľa z dňa 15.1.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-04/12.180: 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. 200/15-2011, 201/16-2011, 202/17-2011, smerujúce voči vysielaniu televíznej 
programovej služby TV Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, držiteľa 
licencie č. T/41 a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/207: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 11.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 



 21 

Sťažnosť č. 6101/454-2010      
(na vysielanie programu  Znásilnil ma telocvikár z dňa 12. 12. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39    
 
Uznesenie č. 11-04/13.181: 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. 6101/454-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
vysielateľa MAC TV s. r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/208: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 170/13-2011      
(na vysielanie filmu Trhni si! z dňa 13. 1. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39    
 
Uznesenie č. 11-04/14.182: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie voči MAC 
TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
13.01.2011 o cca 20:13 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Trhni si! , ktorý 
označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-04/209: 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: 15.03.2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-04/210: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 11.03.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 203/18-2011     
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 16. 1. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-04/15.183: 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 16.01.2011 o cca 19:25 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV 
Markíza v programe Televízne noviny príspevok s názvom Zachránili odrezanú ruku, pred ktorý 
nezaradil slovné upozornenie „Nasledujúce zábery nie sú vhodné pre maloletých divákov“, čím mohlo 
dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/211: 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: 15.03.2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-04/212: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 11.03.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 286/21-2011      
(na vysielanie reklamného spotu Snickers z dňa 17. 1. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-04/16.184: 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. 286/21-2011, 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/213: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.03.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 6133/461-2010 a č. 6281/472-2010     
(na vysielanie programu Bez servítky z dňa 3.11.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
   
Uznesenie č. 11-04/17.185: 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. 6133/461-2010 a 6281/472-2010 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej 
služby TV MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala ich podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/214: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.03.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5924/439-2010     
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 6.12.2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-04/18.186: 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 
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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. 
5924/439-2010, 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/215: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.03.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.2/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 7.1., 14.1.2011 ) 
Vysielateľ: SBD III. Košice       číslo licencie: T/36 
 
Uznesenie č. 11-04/19.187: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 2/2011/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dní 07.01.2011 a 14.01.2011 vysielateľa Informačný mesačník SBD III. Košice., 
s licenciou č. T/36 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/216: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 11.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 424-PLO/O-6196/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 98/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamu  z dňa 28.9.2010 (29.09.2010) a 30.09.2010 
ÚK:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 11-04/20.188: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 424-PLO/O-6196/2010 spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

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

tým, 
 
že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam z vysielania programovej služby JOJ zo dňa 
28.09.2010  v čase  od 23:55 hod. do 02:05 hod. (29.09.2010) a zo dňa 30.09.2010 v čase od 18:55 
hod. do cca 19:53 hod., 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
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. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2.500,00 €, slovom dvetisícpäťsto eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***10,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/217: 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: 01.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
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SK č.: 378-PLO/O-5916/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Správa o monitorovaní vysielania televízie JOJ v období  kampane, moratória a 
volieb do orgánov samosprávy obcí (Monitorované obdobie: 10.11.2010 - 27.11.2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3  písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
monitorovaný program/príspevok/deň: Noviny/Belousovová prišla aj o Čadcu/24.11.2010 
ÚK:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-04/21.189: 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. 378-PLO/O-5916/2010 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l 

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

 
tým, 

že dňa 24.11.2010 a cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ v programe Noviny 
krátku správu informujúcu o stiahnutí A. Belousovovej z kandidátky SNS, v rámci ktorej bol 
sprostredkovaný jej kritický postoj k J. Slotovi, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-04/218: 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: 01.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 379-PLO/O-5917/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Správa o monitorovaní vysielania TA3 v období  kampane, moratória a volieb do orgánov 
samosprávy obcí (Monitorované obdobie: 10.11.2010 - 27.11.2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z.z.  
Monitorované programy/dni: Téma dňa/ 16.11., 22.11. a 23.11.2010  
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 11-04/22.190: 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. 379-PLO/O-5917/2010 vedené voči C.E.N. s.r.o. 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/219: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-04/22.190.1:Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z.z. v súvislosti s tým, že dňa: 
 
- 16.11.2010 o cca 19:55 hod. odvysielal v rámci programovej služby TA3, v programe Téma dňa 

diskusiu s dvomi kandidátmi na primátora mesta Trnava zo štyroch kandidujúcich, 
- 22.11.2010 o cca 19:55 hod. odvysielal v rámci programovej služby TA3, v programe Téma dňa       

diskusiu s dvomi kandidátmi na primátora mesta Košice zo šiestich kandidujúcich, 
- 23.11.2010 o cca 19:55 hod. odvysielal v rámci programovej služby TA3, v programe Téma dňa 

diskusiu s tromi kandidátmi na primátora mesta Bratislava z piatich kandidujúcich, 
 
ktorých odvysielaním mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality 
v rámci vysielanej programovej služby. 
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Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/220: 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: 01.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 369-PLO/O-5912/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
4994/372-2010, 4995/373-2010, 4996/374-2010, 4998/376-2010, 5016/377-2010, 5098/385-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4  zákona  č. 308/2000 Z.z. ) 
Monitorovaný program/dni: Talentmania/ 16.10.2010.  a 17.10.2010  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-04/23.191: 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. 369-PLO/O-5912/2010 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/221: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-04/222: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 15.03.2011          Z: PgO 
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K bodu 24/ 
SK č.: 368-PLO/O-5911/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5059/381-2010     
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z.z.  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Spravodajstvo/Z pracovne primátora/19.10.2010 
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.    číslo licencie: T/133 
 
Uznesenie č. 11-04/24.192: 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. 368-PLO/O-5911/2010 Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 19.10.2010 o cca 17:04 hod. odvysielal v programe Spravodajstvo príspevok Z pracovne 
primátora informujúci o rekonštrukcii námestia v Trenčianskych Tepliciach, v ktorom došlo 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti,  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-04/223: 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: 01.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-04/224: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 174-PgO/O-2161/2009 zo dňa 19.05.2009 
Doplnenie: Sťažnosti č. 1144/57-2009  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 32 ods. 12   zákona  č. 308/2000 Z.z. v znení platnom 
a účinnom do 14.12.2009) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Na Telo/17.03.2009 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-04/25.193: 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. 174-PgO/O-2161/2009 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/225: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 377-PLO/O-5915/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Správa o monitorovaní vysielania televízie Markíza v období  kampane, moratória a 
volieb do orgánov samosprávy obcí (Monitorované obdobie: 10.11.2010-27.11.2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia  § 16 ods. 2 písm. c) zákona  č. 308/2000 Z.z.  
Monitorovaný program/deň: Teleráno/22.11.2010  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-04/26.194: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 377-PLO/O-
5915/2010 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
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p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. v spojení s § 30 ods. 12 zákona 

č. 346/1990 Zb.  
 

tým, 
 
že dňa 22.11.2010 o cca 07:47 hod. odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA 
v programe Teleráno, krátku správu obsahujúcu čiastočné výsledky predvolebných prieskumov 
verejnej mienky v súvislosti s komunálnymi voľbami v Bratislave a v Košiciach, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3 písm. 
e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 700,00 € , slovom sedemsto 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 **11, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 5-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/226: 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: 01.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 126-PgO/O-1729/2009 zo dňa 21.04.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 412/30-2009 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského 
rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona  
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(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/12.12.2008 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-04/27.195: 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. 126-PgO/O-1729/2009 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      neprítomná na hlasovaní 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/227: 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: 15.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK: 65-PLO/D-500/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/256 
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/256 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 29/ 
SK: 23-PLO/D-217/2011 zo dňa 18.01.2011 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie T/101 
ÚK: OTS, s.r.o.        číslo licencie: T/101 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 30/ 
SK: 45-PLO/D-471/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/99 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Lučenec     číslo registrácie: TKR/99 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 31/ 
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SK: 30-PLO/D-301/2011 zo dňa 20.01.2011 
vo veci  oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/253  
ÚK: STASTEL, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/253 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 32/ 
SK: 47-PLO/D-480/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci  oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/167 
ÚK: PROGRES MALACKY, spol. s r.o.    číslo registrácie: TKR/167 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 33/ 
SK: 52-PLO/D-548/2011 zo dňa 03.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/127  
ÚK: TV  TV, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/127 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 34/ 
SK: 59-PLO/D-601/2011 zo dňa 07.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie  č. T/217 
ÚK: Telemone, s.r.o.        číslo licencie : T/217 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 35/ 
SK: 58-PLO/D-376/2011 zo dňa 26.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/39 a TD/15 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencií:  T/39, TD/15 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 36/ 
SK: 50-PLO/D-401/2011 zo dňa 27.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/196 
ÚK: ATS Slovakia, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/196 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
37/ Rôzne 
1/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 06.12.2010 – www.vasatv.sk 
Oznamovateľ: Decora s.r.o. 
 
Uznesenie č. 11-04/37.205: Rada príjma oznámenie spoločnosti Decora s.r.o. zo dňa 06.12.2010 
v časti týkajúcej sa sekcie „videoarchív“ služby poskytovanej na www.vasatv.sk v zmysle § 63a 
zákona č. 308/2000 Z.z. nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba 
vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/237: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Decora s.r.o. o vybavení jej oznámenia 
zo dňa 06.12.2010. 
T: 15.03.2011          Z: PLO 
 
2/ Vyhlásenie výberového konania jar 2011 
 
Uznesenie č. 11-04/37.206: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu 
licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 
Z.z. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.  
 
Základné podmienky konaní: 
1. lehota na podanie žiadosti o udelenie/zmenu licencie: do 07.04.2011, 
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 

Bratislava, 
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 09.05.2011 
 
Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania 

FREKVENCI
A VÝKON LOKALITA 

[MHz] [W] 
POZNÁMKY 

Bratislava 94,9 200   
Bratislava 96,0 125   

Brezno 99,6 300   
Rožňava 99,4 500   

Ružomberok 107,5 500   
Spišská Nová Ves 98,1 500   

Malá Franková 96,6 50 vhodná len pre RTVS 
Malá Franková 100,3 50 vhodná len pre RTVS 

Osturňa 96,6 50 vhodná len pre RTVS 
Osturňa 100,3 50 vhodná len pre RTVS 

Spišská Stará Ves 96,6 50 vhodná len pre RTVS 
Spišská Stará Ves 100,3 50 vhodná len pre RTVS 
Veľká Franková 92,2 50 vhodná len pre RTVS 
Veľká Franková 101,5 50 vhodná len pre RTVS 

Ždiar 92,2 50 vhodná len pre RTVS 
Ždiar 101,5 50 vhodná len pre RTVS 

Hlohovec 88,4 2000 musí byť pridelená spoločne 
s 88,4 MHz Ružomberok  

Ružomberok 88,4 1000 musí byť pridelená spoločne s 
88,4 MHz Hlohovec 

Rimavská Sobota 89,3 1000  
Nitra 89,7 500  

Budulov 91,0 1000  

Zvolen 92,6 1000 
musí byť pridelená spoločne 
s 92,7 MHz Nové Zámky a s 

92,7 MHz Žarnovica 

Nové Zámky 92,7 300 
musí byť pridelená spoločne 
s 92,6 MHz Zvolen a s 92,7 

MHz Žarnovica 
Žarnovica 92,7 100 musí byť pridelená spoločne 
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s 92,6 MHz Zvolen a s 92,7 
MHz Nové Zámky 

Brezno 93,0 1000 musí byť pridelená spoločne 
s 93,1 MHz Martin 

Martin 93,1 500 musí byť pridelená spoločne 
s 93,0 MHz Brezno 

Donovaly 93,6 100  

Banská Štiavnica 95,1 200 

musí byť pridelená spoločne 
s 95,2 MHz Košice - Bankov, 
95,3 MHz Levoča, 95,4 MHz 
Čadca, 95,4 MHz Dolný 

Hričov, 95,4 MHz Dolný Kubín 

Košice – Bankov 95,2 2000 

musí byť pridelená spoločne 
s 95,1 MHz Banská Štiavnica, 
95,3 MHz Levoča, 95,4 MHz 
Čadca, 95,4 MHz Dolný 

Hričov, 95,4 Dolný Kubín 

Levoča 95,3 1000 

musí byť pridelená spoločne 
s 95,1 MHz Banská Štiavnica, 
95,2 MHz Košice – Bankov, 
95,4 MHz Čadca, 95,4 MHz 

Dolný Hričov, 95,4 MHz Dolný 
Kubín 

Čadca 95,4 500 

musí byť pridelená spoločne 
s 95,1 MHz Banská Štiavnica, 
95,2 MHz Košice – Bankov, 

95,3 Levoča, 95,4 MHz Dolný 
Hričov, 95,4 Dolný Kubín 

Dolný Hričov 95,4 100 

musí byť pridelená spoločne 
s 95,1 MHz Banská Štiavnica, 
95,2 MHz Košice – Bankov, 
95,3 MHz Levoča, 95,4 MHz 
Čadca, 95,4 MHz Dolný Kubín 

Dolný Kubín 95,4 500 

musí byť pridelená spoločne 
s 95,1 MHz Banská Štiavnica, 
95,2 MHz Košice – Bankov, 
95,3 MHz Levoča, 95,4 MHz 
Čadca, 95,4 MHz Dolný Hričov 

Rožňava 95,7 1000  

Poprad 96,4 200 
musí byť pridelená spoločne 
s 96,5 MHz Banská Bystrica, 
96,5 MHz Námestovo, 96,5 

MHz Žilina 

Banská Bystrica 96,5 500 
musí byť pridelená spoločne 

s 96,4 MHz Poprad, 96,5 MHz 
Námestovo, 96,5 MHz Žilina 

Námestovo 96,5 100 
musí byť pridelená spoločne 

s 96,4 MHz Poprad, 96,5 MHz 
Banská Bystrica, 96,5 MHz 

Žilina 

Žilina 96,5 1000 
musí byť pridelená spoločne 

s 96,4 MHz Poprad, 96,5 MHz 
Banská Bystrica, 96,5 MHz 

Námestovo 
Levice 97,0 250  

Bardejov 98,2 1000  

Štúrovo 99,4 10000 
musí byť pridelená spoločne 

s 99,5 MHz Liptovská Osada, 
99,5 MHz Prešov, 99,5 MHz 

Východná 

Liptovská Osada 99,5 100 
musí byť pridelená spoločne 

s 99,4 MHz Štúrovo, 99,5 MHz 
Prešov, 99,5 MHz Východná 

Prešov 99,5 500 
musí byť pridelená spoločne 

s 99,4 MHz Štúrovo, 99,5 MHz 
Liptovská Osada, 99,5 MHz 

Východná 

Východná 99,5 1000 
musí byť pridelená spoločne 

s 99,4 MHz Štúrovo, 99,5 MHz 
Prešov, 99,5 MHz Liptovská 

Osada 
Nové Mesto nad 99,7 1000 musí byť pridelená spoločne 

s 99,8 MHz Topoľčany 
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Váhom 

Topoľčany 99,8 500 
musí byť pridelená spoločne 
s 99,7 MHz Nové Mesto nad 

Váhom 
Lučenec 101,1 5000 musí byť pridelená spoločne 

s 101,1 MHz Žiar nad Hronom 
Žiar nad Hronom 101,1 250 musí byť pridelená spoločne 

s 101,1 MHz Lučenec 
Trenčín 102,5 1000  

Považská Bystrica 105,2 2000  
Stará Ľubovňa 105,7 10000  

Košice – 
Makovica 106,2 20000  

Modrý Kameň 106,5 1000  
Skalica 106,9 100 musí byť pridelená spoločne 

s 107,0 MHz Senica 
Senica 107,0 200 musí byť pridelená spoločne 

s 106,9 MHz Skalica 
Prievidza 107,5 1000 musí byť pridelená spoločne 

s 107,6 MHz Bratislava 

Bratislava 107,6 10000 musí byť pridelená spoločne 
s 107,5 MHz Prievidza 

Čadca 96,1 1000  
Martin 96,2 1000  
Žilina 104,6 1000  
Nitra 101,0 100  

Nové Zámky 98,7 1000  
Handlová 94,9 300  

Bánovce nad 
Bebravou 90,4 500  

Nové Mesto nad 
Váhom 90,8 10000  

 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/238: Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch 
celoštátnych denníkoch, na webovom sídle Rady a na úradnej tabuli Rady. 
T: 07.03.2011          Z: PLO 
 
3/ Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie 
a retransmisiu za rok  2010 – pracovná verzia  (bude distribuované 24.02.2011) 
 
Rada berie na vedomie pracovnú verziu Správy o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie 
a retransmisiu za rok 2009. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-04/239: Kancelária Rady zabezpečí zapracovanie pripomienok členov Rady. 
T: 15.03.2011          Z: RK 
 
4/ Návrh na schválenie zahraničnej pracovnej cesty zamestnanca Právneho a licenčného odboru 
Juraja Poláka na konferenciu expertov organizovanú Inštitútom Európskeho mediálneho práva, 
Londýn, Veľká Británia dňa 20.04.2011 
 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu zamestnanca Kancelárie Rady Juraja Poláka. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
5/ List ministrovi kultúry. 
 
Rada berie na vedomie list adresovaný ministrovi kultúry. 
 
 
 
V Bratislave dňa 01.03.2011 
  
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

                                                                
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Mgr. Karol Haťapka 


