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Zápisnica č. 05/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 15.03.2011 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 
 
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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 394-PLO/O-6166/2010 zo dňa 21.12.2010 
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: TES MEDIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/290 
 
3/ 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.        
 
4/ Sťažnosť č. 6086/469-2010 zo dňa 17.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Sťažnosť smeruje proti : Towercom, a. s. 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 244/20-2011     
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 6.1.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6272/470-2010     
(na vysielanie programu Kdo je Mr. Johnson z dňa 29.12.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 169/12-2011      
(na vysielanie reklamného šotu Tatry Mountain Resorts z dňa 13. 1. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39    
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8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 638/31-2011     
(na vysielanie piesne I just had sex z dňa 11.1.2011)  
Vysielateľ: RÁDIO, a.s.          číslo licencie: R/71 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6102/455-2010      
(na vysielanie programu Pán Prsteňov: Návrat kráľa z dňa 18.12.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 310/22-2011      
(na vysielanie programu Reportéri  z dňa 10. 1. 2011)  
Vysielateľ:  RTVS       číslo licencie: na základe zákona 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 134/11-2011      
(na vysielanie programu Sféry dôverné  z dňa 12. 1. 2011)  
Vysielateľ:  RTVS       číslo licencie: na základe zákona 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6233/466-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 26.12.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6240/467-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 15.12.2010)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 71/7-2011     
(na vysielanie programu Noviny – Kde skončili petržalské stromčeky z dňa 8.1.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6138/457-2010      
(na vysielanie programu Sex v meste z dňa 18.12.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6104/456-2010      
(na vysielanie programu Sex v meste z dňa 19.12.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7  
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 325/23-2011     
(na vysielanie programu Deuce Bigalow: Európsky gigolo z dňa 31. 12. 2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 364/27-2011     
(na vysielanie programu Poseidon z dňa 22. 1. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
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19/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 6230/463-2010 a č. 6232/465-2010      
(na vysielanie programu Martina Popoluška z Turca z dňa 24.12.2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39    
 
20/ 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 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 3/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 7.1., 14.1.2011) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o      číslo licencie: T/149 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 27.1.2011 ) 
Vysielateľ: HRONKA PRODUCTION s.r.o.              číslo licencie: TD/11 
 
23/ SK č.: 401-PLO/O-6173/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5358/401-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 20 ods. 4  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Podozrivé 6. a 7. časť./07.11.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/7 
 
NEVEREJNÉ 
 
24/ SK: 46-PLO/D-472/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci  oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/158 
ÚK: MIPAS s.r.o.        číslo registrácie: TKR/158 
 
25/ SK: 48-PLO/D-481/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/27 
ÚK: MARTICO s.r.o.        číslo registrácie: TKR/27 
 
26/ SK: 51-PLO/D-509/2011 zo dňa 01.02.2011 
vo veci  oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/201 
ÚK: Ing. Jozef Maslík ELTRON     číslo registrácie: TKR/201 
 
27/ SK: 62-PLO/D-428/2011 zo dňa 28.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/288 
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.      číslo registrácie: TKR/288 
 
28/ SK: 67-PLO/D-271/2011 zo dňa 19.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/189 
ÚK: TS, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/189 
 
29/ SK: 112-PLO/D-713/2011 zo dňa 11.02.2011 
vo veci  oznámenia o zmene licencie  č. R/75 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.       číslo licencie: R/75 
 
30/ SK: 113-PLO/D-950/2011 zo dňa 22.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/110 na rozhlasové vysielanie – zmena právnych skutočností 
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ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.       číslo licencie: R/110 
 
31/ SK: 85-PLO/D-848/2011 zo dňa 17.02.2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/186 
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.      číslo registrácie:  TKR/186 
 
32/ SK: 114-PLO/D-957/2011 zo dňa 22.02.2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/172 
ÚK: KABEL SAT – 1, s.r.o.        číslo registrácie:  TKR/172 
 
33/Rôzne  

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 239 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 11-05/1.207:  Rada schvaľuje návrh programu. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 394-PLO/O-6166/2010 zo dňa 21.12.2010 
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: TES MEDIA, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/290 
 
Uznesenie č. 11-05/2.208: 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. 394-PLO/O-6166/2010 zo dňa 21.12.2010 vedené proti prevádzkovateľovi 
retransmisie č. TKR/290 TES MEDIA, s.r.o., Žilina, 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 ,  
 

v časti týkajúcej sa možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. poskytovania 
retransmisie programovej služby Z1 bez súhlasu pôvodného vysielateľa podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov pretože odpadol dôvod 
konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 



 5 

Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
  

Úloha č. 11-05/240: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie o zastavení časti konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 25.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-05/2.209: 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. 394-PLO/O-6166/2010 zo dňa 21.12.2010 prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/290 
spoločnosť TES MEDIA, s.r.o., Žilina, 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 02.12.2010 poskytoval retransmisiu 
programovej služby ČT 24 bez súhlasu pôvodného vysielateľa, 

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
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Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
  

Úloha č. 11-05/241: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 15.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
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.        
 
Uznesenie č. 11-05/3.210: 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. 357-PLO/O-5703/2010 vedené proti spoločnosti Towercom, a. s., Bratislava, 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  neprítomný na hlasovaní 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/242: 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: 15.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-05/243: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Sťažnosť č. 6086/469-2010 zo dňa 17.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) a § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Sťažnosť smeruje proti : Towercom, a.s. 
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Uznesenie č. 11-05/4.211: 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. 
6086/469-2010, smerujúcu voči spoločnosti Towercom, a.s., Bratislava, a uznala ju podľa ustanovenia 
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/244: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 244/20-2011     
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 6.1.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-05/5.212: 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 § 16 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 3008/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA 
odvysielal dňa 06.01.2011 o cca 19:32 hod. v rámci programu Televízne noviny príspevok Zákony iba 
na papieri, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti predmetného programu.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/245: 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: 29.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-05/246: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
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T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 6/  
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6272/470-2010     
(na vysielanie programu Kto je Mr. Johnson z dňa 29.12.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-05/6.213: 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. 6272/470-2010, 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 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/247: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 169/12-2011      
(na vysielanie reklamného šotu Tatry Mountain Resorts z dňa 13. 1. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39    
 
Uznesenie č. 11-05/7.214: 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. 169/12-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
vysielateľa MAC TV s. r.o., Bratislava, držiteľa licencie č. T/39 a uznala ju podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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



 9 

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/248: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 638/31-2011     
(na vysielanie piesne I just had sex z dňa 11.1.2011)  
Vysielateľ: RÁDIO, a.s.          číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 11-05/8.215: 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. . 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 RADIO, a.s. držiteľovi licencie č. R/71 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam 
vysielania zo dňa 11.01.2011 v čase od 15:00 hod. do 16:00 hod..  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/249: 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: 29.03.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-05/8.216: 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. 
638/31-2011, smerujúcu voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby FUN RADIO vysielateľa 
RADIO, a.s. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-05/250: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6102/455-2010      
(na vysielanie programu Pán Prsteňov: Návrat kráľa z dňa 18.12.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-05/9.217: 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. 
6102/455-2010 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/251: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-05/9.218: 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., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 vo veci možného porušenia 
§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 18.12.2010  odvysielal v rámci 
televíznej programovej služby TV Markíza o cca 13:44 hod. reklamný šot na liek Nurofen pre deti 
Jahoda, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-05/252: 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: 29.03.2011          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 310/22-2011      
(na vysielanie programu Reportéri  z dňa 10. 1. 2011)  
Vysielateľ:  RTVS       číslo licencie: na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-05/10.219: 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. 
310/22-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa Rozhlas 
a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť č. 310/22-2011 podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/253: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 134/11-2011      
(na vysielanie programu Sféry dôverné  z dňa 12. 1. 2011)  
Vysielateľ:  RTVS       číslo licencie: na základe zákona 
 
Uznesenie č. 11-05/11.220:  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 § 16 
ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 12.01.2011 o cca 22:10 odvysielal 
v rámci televíznej programovej služby Dvojka program Sféry dôverné, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej televíznej 
programovej služby Dvojka. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/254: 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: 29.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-05/255: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6233/466-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 26.12.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 11-05/12.221: 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. 6233/466-2010 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 a uznala 
ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/256: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6240/467-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 15.12.2010)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-05/13.222: 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 
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vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 15.12.2010 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci 
televíznej programovej služby TV MARKÍZA v programe Televízne noviny príspevok Vraj to bola 
pomsta, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/257: 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: 29.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-05/258: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 71/7-2011     
(na vysielanie programu Noviny – Kde skončili petržalské stromčeky z dňa 8.1.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-05/14.223: 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. 71/7-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa 
MAC TV s.r.o., spol. s r.o., Bratislava, držiteľa licencie č. T/39 a uznala ju podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/259: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 25.03.2011                    Z: PgO 
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K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6138/457-2010      
(na vysielanie programu Sex v meste z dňa 18.12.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-05/15.224: 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. 
6138/457-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/260: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.03.2011                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-05/15.225: 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 § 33 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA dňa 18.12.2010 
o cca 13:12 hod. a 21:29 hod. odvysielal reklamný šot na liek Olynth HA, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/261: 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.  
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T: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-05/15.226: 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 § 33 ods. 4 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA dňa 
18.12.2010 o cca 12:33 hod. a 22:47 hod. a 26.12.2010 o cca 19:24 hod. a na programovej službe 
DOMA dňa 19.12.2010 o cca 17:45 hod. a 19:30 hod. odvysielal reklamný šot na liek Pantoloc 
Control, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/262: 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: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-05/15.227: 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 § 33 ods. 4 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA dňa 18.12.2010 
o cca 20:51 hod. odvysielal 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-05/263: 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: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-05/15.228: 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 § 34 ods. 1 a 36 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na programovej službe TV MARKÍZA dňa 
18.12.2010 o cca 20:15, 20:49 hod., 21:25 hod. a 23:01 hod. odvysielal komunikát označujúci za 
sponzora programu Sex v meste Canesten Kombi a o cca 20:15 hod., 20:55 hod. a 21:25 hod 21:34 
hod., 21:44 hod., 21:53 hod., 22:45 hod., 22:52 hod. a 22:54 hod. hod. a o 23:01 hod. komunikáty 
označujúce za sponzora programu Sex v meste 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 nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby a v čase 21:00 hod. – 22:00 hod. aj k 
odvysielaniu reklamy vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/264: 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: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-05/15.229: 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. 
308/2000 Z.z.  v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa 
18.12.2010 o cca 20:15 hod. program Sex v meste, ktorý počas tretieho 30 minútového časového úseku 
v rozmedzí od 21:15:20 hod. – 21:45:20 hod. dvakrát prerušil zaradením reklamného bloku o cca 
21:25:46 hod, a 21:44:32 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/265: 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: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6104/456-2010      
(na vysielanie programu Sex v meste z dňa 19.12.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7  
 
Uznesenie č. 11-05/16.230: 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. 6104/456-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby DOMA 
vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/266: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.03.2011                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-05/16.231: 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 § 34 ods. 1 a § 
36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe DOMA dňa 
19.12.2010 o cca. 17:10 hod., 17:44 hod., 17:52 hod., 18:22 hod., 18:30 hod., 18:51 hod., 18:58 hod., 
19:28 hod. a 19:35 hod. pred, po a počas programu Sex v meste odvysielal 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 a v čase 18:00 hod. – 19:00 hod. aj k odvysielaniu reklamy vo 
väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/267: 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: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 325/23-2011     
(na vysielanie programu Deuce Bigalow: Európsky gigolo z dňa 31. 12. 2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
   
Uznesenie č. 11-05/17.232: 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. 325/23-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza 
vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/268: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.03.2011                    Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 364/27-2011     
(na vysielanie programu Poseidon z dňa 22. 1. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-05/18.233: 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. 
364/27-2011 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa 
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MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 a uznala ju podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/269: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.03.2011                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-05/18.234: 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., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 vo veci možného porušenia 
§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 
služby TV Markíza dňa 18.12.2010 cca 14:34 hod. a 22.01.2011 o cca 20:10 hod. odvysielal reklamný 
šot na liek Theraflu prechladnutie a chrípka, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/270: 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: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-05/18.235: 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., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 vo veci možného porušenia 
§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 
služby TV Markíza dňa 31.12.2010 cca 18:11 hod. a 22.01.2011 o cca 20:11 hod. odvysielal reklamný 
šot na liek Muconasal plus, pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala 
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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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/271: 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: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-05/18.236: 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., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 vo veci možného porušenia 
§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 
služby TV Markíza dňa 22.01.2011 o cca 20:12 hod. odvysielal reklamný šot na liek PARALEN HOT 
DRINK, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/272: 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: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-05/18.237: 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., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 vo veci možného porušenia 
§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 
služby TV Markíza dňa 22.01.2011 o cca 20:36 hod. odvysielal reklamný šot na liek Voltaren 



 21 

Emulgel, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/273: 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: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-05/18.238: 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., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 vo veci možného porušenia 
§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 
služby TV Markíza dňa 22.01.2011 o cca 20:39 hod. odvysielal reklamný šot na liek CELASKON 
LONG EFFECT, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/274: 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: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-05/18.239: 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., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 vo veci možného porušenia 
§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 
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služby TV Markíza dňa 22.01.2011 o cca 21:33 hod. odvysielal reklamný šot na liek ASPIRIN 
COMPLEX, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/275: 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: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-05/18.240: 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., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 vo veci možného porušenia 
§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 
služby TV Markíza dňa 22.01.2011 o cca 21:51 hod. odvysielal reklamný šot na liek CENTRUM od 
A až po železo, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/276: 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: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-05/18.241: 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., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 vo veci možného porušenia 
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§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej 
služby TV Markíza dňa 22.01.2011 o cca 21:53 hod. odvysielal reklamný šot na liek COLDREX 
MaxGrip Lemon, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/277: 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: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 6230/463-2010 a č. 6232/465-2010      
(na vysielanie programu Martina Popoluška z Turca z dňa 24.12.2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39    
 
Uznesenie č. 11-05/19.242: 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. 6230/463-2010, 6232/465-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej 
služby JOJ vysielateľa MAC TV s. r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/278: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 5886/435-2010, 5887/436-2010 a 5888/434-2010     
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(na vysielanie programu Kráska a zviera z dňa 5.12.2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-05/20.243: 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., Bratislava, držiteľa licencie č. T/39 vo veci možného porušenia § 20 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci televíznej programovej služby JOJ dňa 05.12.2010 
odvysielal počas programu Kráska a zviera o cca 17:13:56 hod. upútavku na program C.S.I. New York 
a o cca 17:46:48 hod. upútavku na program Vtierka Castle, ktoré mohli narušiť morálny vývin 
maloletých. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  proti 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka proti 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  zdržal sa 
Štibrányi za 
Vendrinský zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/279: 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: 29.03.2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-05/280: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 3/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 7.1., 14.1.2011) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o      číslo licencie: T/149 
 
Uznesenie č. 11-05/21.244: 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. 3/2011/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 TELECOM TKR, s.r.o., s licenciou č. T/149 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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



 25 

Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/281: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 4/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 27.1.2011 ) 
Vysielateľ: HRONKA PRODUCTION s.r.o.              číslo licencie: TD/11 
 
Uznesenie č. 11-05/22.245: 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. 4/2011/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 27.01.2011 vysielateľa HRONKA PRODUCTION s.r.o., s licenciou č. TD/11 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 za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/282: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 401-PLO/O-6173/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5358/401-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 20 ods. 4  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Podozrivé 6. a 7. časť./07.11.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 11-05/23.246: 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. 401-
PLO/O-6173/2010 vedené voči  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. v časti týkajúcej sa možného 
porušenia § 20 ods. 4 v súvislosti s odvysielaním programu Podozrivé 7. časť podľa § 30 ods. 1 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 
 

z a s t a v u j e, 
 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/283: 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: 29.03.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-05/284: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-05/23.246.1: 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 401-
PLO/O-6173/2010 spoločnosť, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým,  
 
že dňa 07.11.2010 odvysielal na programovej službe DOMA o cca 14:45 hod. program Podozrivé 6. 
časť, klasifikovaním ktorého ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov došlo 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania,  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 2.500,00 €, slovom dvetisícpäťsto eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***11,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/285: 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: 15.04.2011  Z: PLO 
 
Úloha č. 11-05/286: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.03.2011          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK: 46-PLO/D-472/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci  oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/158 
ÚK: MIPAS s.r.o.        číslo registrácie: TKR/158 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 25/ 
SK: 48-PLO/D-481/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/27 
ÚK: MARTICO s.r.o.        číslo registrácie: TKR/27 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 26/ 
SK: 51-PLO/D-509/2011 zo dňa 01.02.2011 
vo veci  oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/201 
ÚK: Ing. Jozef Maslík ELTRON     číslo registrácie: TKR/201 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 27/ 
SK: 62-PLO/D-428/2011 zo dňa 28.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/288 
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.      číslo registrácie: TKR/288 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 28/ 
SK: 67-PLO/D-271/2011 zo dňa 19.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/189 
ÚK: TS, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/189 
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V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 29/ 
SK: 112-PLO/D-713/2011 zo dňa 11.02.2011 
vo veci  oznámenia o zmene licencie  č. R/75 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.       číslo licencie: R/75 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 30/ 
SK: 113-PLO/D-950/2011 zo dňa 22.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/110 na rozhlasové vysielanie – zmena právnych skutočností 
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.       číslo licencie: R/110 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie. 
 
K bodu 31/ 
SK: 85-PLO/D-848/2011 zo dňa 17.02.2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/186 
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.      číslo registrácie:  TKR/186 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 32/ 
SK: 114-PLO/D-957/2011 zo dňa 22.02.2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/172 
ÚK: KABEL SAT – 1, s.r.o.        číslo registrácie:  TKR/172 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
33/ Rôzne 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.januáru 2011 
 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 31.01.2011.  
 
2/ Neupotrebiteľný majetok v správe Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
Uznesenie č. 11-05/32.256: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o neupotrebiteľnosti majetku 
v správe Rady pre vysielanie a retransmisiu (zoznam v prílohe). Majetok je neupotrebiteľný pre svoje 
úplné opotrebenie a zrejmú zastaranosť a nemôže slúžiť svojmu účelu alebo určeniu. 
S neupotrebiteľným materiálom bude naložené v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpade a v zmysle 
vyhlášky MŽP SR č.208/2005 Z.z. o nakladaní s elektroodpadom t.j. fyzická likvidácia 
prostredníctvom organizácie oprávnenej na likvidáciu elektroodpadu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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3/ Návrh Záverečného účtu za rok 2010 
 
Rada berie na vedomie návrh Záverečného účtu za rok 2010. 
 
4/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 17.01.2010 – www.tvdk.sk 
Oznamovateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.  
 
Uznesenie č. 11-05/32.257: Rada prijíma oznámenie spoločnosti Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. 
s r.o., zo dňa 17.01.2011, doplnené dňa 17.02.2011, týkajúce sa stránky www.tvdk.sk v sekcii 
„obrazové správy“ 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 
Alakša  za 
Dinka  neprítomný na zasadnutí 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/295: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. 
s r.o., o vybavení jeho oznámenia zo dňa 17.01.2011. 
T: 29.03.2011          Z: PLO 
 
5/ Štatistika úspešnosti v súdnych konaniach 
 
Rada berie na vedomie štatistiku úspešnosti v súdnych konaniach. 
 
6/ List Ministrovi kultúry SR v súvislosti s uplatňovaním Jednotného systému označovania 
 
Rada berie na vedomie list Ministrovi kultúry SR. 
 
7/ Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a činnosť Rady pre vysielanie a retransmisiu 
za rok 2010 
 
Rada schvaľuje Správu o stave vysielania v Slovenskej republike a činnosti Rady pre vysielanie 
a retransmisiu za rok 2010. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  neprítomný na hlasovaní 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-05/296: Kancelária Rady predloží Správu Národnej rade Slovenskej republiky. 
T: 31.03.2011          Z: RK 
 
 
V Bratislave dňa 15.03.2011 
  
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

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


