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Zápisnica č. 06/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa29.03.2011 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Alakša 
 
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 č.: 339-PLO/O-5418/2010  zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: SWAN, a.s.        číslo registrácie: TKR/275  
 
3/ SK č.: 337-PLO/O-5416/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: UPC DTH S.á.r.l.         
 
4/ SK č.: 393-PLO/O-6165/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s.      číslo licencie: T/116 
 
5/ SK č.: 400-PLO/O-6172/2010  zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/237  
 
6/ SK č.: 1-PLO/O-42/2011 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/237  
 
7/ SK č.: 425-PLO/O-6197/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o.          
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8/ SK č.: 18-PLO/O-133/2011 zo dňa 11.01.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.       číslo licencie: T/191 
 
9/ SK č.: 34-PLO/O-455/2011  zo dňa 25.01.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     
 
10/ SK č.: 86-PLO/D-773/2011 zo dňa 14.02.2011 
vo veci  žiadosti  o zmenu licencií   č. RD/1 - RD/6, RD/13, RD/14, RD/17, TD/1 - TD/3 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona        číslo licencií: RD/1 - RD/6,       

RD/13, RD/14, 
RD/17, TD/1-
TD/3  

 
11/ SK č.:140-PLO/D-1228/2011 zo dňa 07.03.2011 
vo veci  oznámenia o zmene licencie č. TD/3 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/3 
 
12/  Sťažnosť č. 507/29-2011 zo dňa 01.02.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/203  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6201/462-2010     
(na službu free.sk)  
Prevádzkovateľ: Slovak Telekom, a.s.     číslo registrácie: TKR/255 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 614/28-2011      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 3.2.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 922/102-2011     
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 23. 10. 2010)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 715/75-2011     
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 28. 1. 2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
17/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č.: 363/26-2011,  660/33-2011, 661/38-2011, 674/44-2011, 690/51-2011, 693/58-2011, 
674/63-2011, 735/69-2011, 736/74-2011, 751/80-2011, 827/90-2011, 833/93-2011, 932/101-2011, 
1004/107-2011, 1038/113-2011, 1141/122-2011     
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 24.01.2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  

 
18/ Prešetrenie sťažností 
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Sťažnosti č. 660/34-2011, 660/35-2011, 660/36-2011, 660/37-2011, 662/39/2011, 663/40-2011, 
672/41-2011, 763/42-2011, 676/43-2011, 678/45-2011, 679/46-2011, 680/47-2011, 684/48-2011, 
685/49-2011, 690/52-2011, 690/53-2011, 690/54-2011, 690/55-2011, 691/56-2011, 692/57-2011, 
694/59-2011, 695/60-2011, 696/61-2011, 697/62-2011, 675/64-2011, 731/65-2011, 732/66-2011, 
733/67-2011, 734/68-2011, 736/70-2011, 736/71-2011, 736/72-2011, 736/73-2011, 747/76-2011, 
748/77-2011, 749/78-2011, 750/79-2011, 827/86-2011, 827/87-2011, 827/88-2011, 827/89-2011, 
832/92-2011, 932/97-2011, 932/98-2011, 932/99-2011, 932/100-2011, 1004/103-2011, 1004/104-
2011, 1004/105-2011, 1004/106-2011, 1038/109-2011, 1038/110-2011, 1038/111-2011, 1038/112-
2011, 1141/118-2011, 1141/119-2011, 1141/120-2011, 1141/121-2011, 1398/135-2011, 1399/136-
2011, 1400/137-2011, 1401/138-2011   
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 25.01.2011, Nočné televízne noviny z dňa 25.01.2011, 
Noviny z dňa 26.01.2011 a Noviny z dňa 27.01.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 

                  
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 38/9-2011      
(na vysielanie programu Rádio HEY! z dňa 2.1.2011 a 3.1.2011)  
Vysielateľ:  GES Slovakia, s.r.o.     číslo licencie: R/88 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 11/1-2011      
(na vysielanie programu Peklo s princeznou z dňa 1.1.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 171/14-2011     
(na vysielanie reklamy Slovenskej sporiteľne z dňa 13.1.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 72/8-2011 a 91/10-2011      
(na vysielanie programu PROMI NOVINY – Ples v Opere a Čistič zo dňa 08.01.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 826/85-2011      
(na vysielanie programu Chutíš mi z dňa 14. 2. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č.14/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 7.1. a 13.1.2011 ) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/7 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.13/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 7.1. a 14.2.2011 ) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.6/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný deň: 30.1.2011) 
Vysielateľ: KTR s.r.o.               číslo licencie: T/154 
 



 4 

27/ Kontrolný monitoring 
Správa č.7/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 2. a 9.2.2011) 
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o.      číslo licencie: T/181 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č.1/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný deň: 7.2.2011) 
Vysielateľ: EUROPA 2 , a.s.      číslo licencie: R/105 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č.2/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni:12., 14.2.2011 ) 
Vysielateľ: Rádio Bojnice s r.o.        číslo licencie: R/92 
 
30/ Kontrolný monitoring 
Správa č.4/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný deň: 16.2.2011) 
Vysielateľ: Best FM Media spol. s r.o.     číslo licencie: R/101 
 
31/ Kontrolný monitoring 
Správa č.8/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 7.1.2011 ) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: TD/7 
 
32/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2010 
Vysielatelia: Slovenská televízia 
          MAC TV s.r.o. 
          MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
33/ SK č.: 41-PLO/O-462/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie : Správa č. 88/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorované komunikáty/dni: PIRANHA, GA´HOOLE: Legenda o strážcoch/04.10.2010 

           Scott Pilgrim proti celému svetu, Ja zloduch/19.10.2010 
ÚK : KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.    číslo licencie: T/189 
 
34/ SK č.: 376-PLO/O-5914/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 84/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 34 ods. 1  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: sponzorský odkaz – Poisťovne.sk/30.09.2010 
ÚK: TV LUX s.r.o.        číslo licencie: T/207 
 
35/ SK č.: 
- 2-PLO/O-79/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./30.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./30.09.2010 
- 3-PLO/O-80/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./30.09.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
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36/ SK č.:  
- 407-PLO/O-6179/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z   
(vo veci možného porušenia ustanovenia 36 ods. 2 a § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz odkazy: Orange Slovensko, a.s., RAJO,  a.s./29.09.2010  
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola,  a.s./29.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Šport/sponz. odkaz: huste.tv/29.09.2010 
- 427-PLO/O-81/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Šport/sponz. odkaz: huste.tv./01.10.2010, 02.10.2010 a 03.10.2010 
- 413-PLO/O-6185/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO a.s., Orange Slovensko, a.s./29.09.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
37/ SK č.: 
- 414-PLO/O-6186/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkazy: RAJO, a.s., Orange Slovensko, a.s./27.09.2010 
- 412-PLO/O-6184/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkazy: Orange Slovensko, a.s., RAJO, a.s./27.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./27.09.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
38/ SK č.: 
- 408-PLO/O-6180/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./28.09.2010 
- 409-PLO/O-6181/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./28.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./28.09.2010 
- 429-PLO/O-83/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./01.10.2010 
- 430-PLO/O-84/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./01.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
39/ SK č.:  
- 410-PLO/O-6182/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: STADA PHARMA Slovakia, 
s.r.o./02.10.2010 
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- 411-PLO/O-6183/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: STADA PHARMA Slovakia, 
s.r.o./02.10.2010 
- 434-PLO/O-184/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: Danone, s.r.o./02.10.2010 
- 435-PLO/O-185/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: Danone, s.r.o./02.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
40/ SK č.:  
- 417-PLO/O-6189/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Talentmania/sponz. odkaz: Lyoness Slovakia, s.r.o./03.10.2010 
- 418-PLO/O-6190/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Talentmania/sponz. odkaz: Lyoness Slovakia, s.r.o./03.10.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
41/ SK č.: 420-PLO/O-6192/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Počasie/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./27.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
42/ SK č.: 
- 421-PLO/O-6193/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Modré z neba/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./29.09.2010 
- 11-PLO/O-126/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Modré z neba/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./29.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
43/ SK č.:  
- 431-PLO/O-85/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, 
a.s./30.09.2010 
- 432-PLO/O-86/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, 
a.s./30.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 



 7 

NEVEREJNÉ 
 
44/ SK č.: 246-PLO/D-4177/2010 zo dňa 19.08.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160 
ÚK: TV 5 s.r.o.         číslo licencie: T/160 
 
45/ SK č.: 84-PLO/D-193/2011 zo dňa 17.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/109 
ÚK: DRV s.r.o.        číslo licencie: R/109 
 
46/ SK č.: 69-PLO/D-446/2011 zo dňa 28.01.2011 
vo veci  oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/243 
ÚK: TV- SKV s.r.o.        číslo registrácie: TKR/243 
 
47/ SK č.: 110-PLO/D-849/2011 zo dňa 17.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/169 
ÚK: PO – MA spol. s r.o.       číslo licencie: T/169 
 
48/ SK č.: 113-PLO/D-950/2011 zo dňa 22.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/110 – zmena právnych skutočností  
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.       číslo licencie: R/110 
 
49/ SK č.: 118-PLO/D-1111/2011 zo dňa 01.03.2011 
vo veci žiadosti o zmenu  licencie č. R/97 
ÚK: ČH HORNETS s.r.o.      číslo licencie: R/97 
 
50/ SK č.: 117-PLO/D-1016/2011 zo dňa 24.02.2011 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Miroslav Maco – Multichannel         
 
51/ SK č.: 106-PLO/D-788/2011 zo dňa 15.02.2011 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencie č. T/149 
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.       číslo licencie:  T/149 
         Pavol Lulajka  
         Ing. Arch. Richard Krajči          
 
52/ SK č.: 115-PLO/D-956/2011 zo dňa 22.02.2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/237 
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s.r.o.       číslo registrácie:  TKR/237 
 
53/ SK č.: 387-PLO/D-6106/2010 zo dňa 20.12.2010 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie č. R/88 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.        číslo licencie: R/88 
ÚP: 10:00 
 
54/Rôzne  
 
Ústne pojednávania:  
10:00 hod. – GES Slovakia, s.r.o.   

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  



 8 

Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 296 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 11-06/1.258:  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 č.: 339-PLO/O-5418/2010  zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: SWAN, a.s.        číslo registrácie: TKR/275 
 
Uznesenie č. 11-06/2.259: 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. 339-PLO/O-5418/2010 zo dňa 09.11.2010 prevádzkovateľ retransmisie č. 
TKR/275 spoločnosť SWAN, a.s., Bratislava 

 
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 07.02.2011 poskytoval retransmisiu 
programových služieb služby ARD, ZDF, KIKA, ARTE HD, France 2, 3, ORF1, ORF2, HRT1, 
HRT2, M2, RAI UNO, RTVE (RTVE-i, Canal 24 Horas), ČT1, ČT2, ČT 24, Discovery HD 
Showcase, Eurosport HD, bez súhlasu pôvodného vysielateľa, 

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

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

Úloha č. 11-06/297: 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: 29.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK č.: 337-PLO/O-5416/2010 zo dňa 09.11.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: UPC DTH S.á.r.l.         
 
Uznesenie č. 11-06/3.260: 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. 337-PLO/O-5416/2010 vedené proti spoločnosti UPC DTH S.á.r.l., Howald, 
Luxemburg, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/298: 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: 29.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-06/299: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 393-PLO/O-6165/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s.      číslo licencie: T/116 
  
Uznesenie č. 11-06/4.261: 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 
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„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 393-PLO/O-6165/2010, spoločnosť Novocentrum Nové Zámky, a.s., držiteľ 
licencie č. T/116 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že dňa 25.06.2010 odvysielal záznam z muzikálu „Niekde v Európe“ v rozpore s určenými 
programovými typmi uvedenými v licencii, čím došlo k porušeniu povinnosti vysielať v súlade 
s udelenou licenciou, 
 
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. 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/300: 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: 29.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 400-PLO/O-6172/2010  zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/237 
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Uznesenie č. 11-06/5.263: 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. 400-PLO/O-6172/2010 vedené voči MANAGER SYSTEMS, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský zdržal sa 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/301: 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: 12.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-06/302: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-06/303: Kancelária Rady oznámi Slovenskej obchodnej inšpekcii výsledok prešetrenia 
sťažnosti. 
T: 08.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK č.: 1-PLO/O-42/2011  zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s.r.o.      číslo registrácie: TKR/237 
 
Uznesenie č. 11-06/6.264: 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. 1-PLO/O-42/2011 vedené voči MANAGER SYSTEMS, 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 



 12 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/304: 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: 12.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-06/305: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-06/306: Kancelária Rady oznámi Slovenskej obchodnej inšpekcii výsledok prešetrenia 
sťažnosti. 
T: 08.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK č.: 425-PLO/O-6197/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o.        
 
Uznesenie č. 11-06/7.265: 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. 425-PLO/O-6197/2010 GAAD Prešov, s.r.o. 

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že dňa 06.12.2010 na internetovej stránke www.gaad.sk v sekcii „Archív“ poskytoval audiovizuálnu 
mediálnu službu na požiadanie bez oznámenia údajov Rade podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
 
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, 
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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 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/307: 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: 29.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK č.: 18-PLO/O-133/2011 zo dňa 11.01.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o.       číslo licencie: T/191 
 
Uznesenie č. 11-06/8.266: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 18-PLO/O-133/2011, spoločnosť KREATIV GA spol. s r.o., Galanta, držiteľ 
licencie č. T/191 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že v dňoch 28.04.2010, 24.05.2010 a 14.06.2010 o cca 06:00, 12:00, 18:00 a 22:00 hod. odvysielal 
program Spravodajstvo RTV KREA v rozpore s programovou skladbou, čím došlo k porušeniu 
povinnosti vysielať v súlade s udelenou licenciou, 
 
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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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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/308: 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: 29.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
SK č.: 34-PLO/O-455/2011  zo dňa 25.01.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 11-06/9.267: 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. 34-PLO/O-455/2011 Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe 
zákona, 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že v čase od 15.06.2009 do 28.02.2011 nevyužíval frekvencie 89,3MHz Bardejov, 94,4 MHz Svidník, 
97,6 MHz Raslavice, 99,9 MHz Giraltovce, 97,2 MHz Medzilaborce na účely, na ktoré mu boli 
pridelené,  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/309: 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: 29.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-06/310: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK č.: 86-PLO/D-773/2011 zo dňa 14.02.2011 
vo veci  žiadosti  o zmenu licencií   č. RD/1 - RD/6, RD/13, RD/14, RD/17, TD/1 - TD/3 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona        číslo licencií: RD/1 - RD/6,       

RD/13, RD/14, 
RD/17, TD/1-
TD/3  

 
Uznesenie č. 11-06/10.268: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 86-PLO/D-773/2011 zo 
dňa 14.02.2011 posúdila žiadosť o zmenu údajov (zmena v osobe vysielateľa) uvedených v žiadosti o 
udelenie licencií č. RD/1 – RD/6, RD/13, RD/14, RD/17, TD/1 – TD/3 účastníka konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska  
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 
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I.  

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. RD/1, ktorá znie:  
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+ 
2. Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 1, Rádio Slovensko   
3. Jazyk vysielania: slovenský 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie  určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
      1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 12,9  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 2,8 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 24,0 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 3,6 % 
1.3.2 Hudobné: 48,7 % 
1.3.3 Zábavné: 1,0 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 7,0 % 

6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 78,3 % 

7. Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo  

 
Zahraničná doložka: 

a) teritórium: Česká republika 
b) jazyk vysielania: slovenský 

 
Doložka iného verejného prenosu: 

a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 
a skupinových príjemcov) 

b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (káblový prenos pre individuálnych a skupinových 
príjemcov) 

 
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. 
 

II. 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
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mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. RD/2, ktorá znie:  
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+ 
2. Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 2, Rádio Regina. 
3. Jazyk vysielania: slovenský. 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne. 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
     1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 9,3  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 24,2 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 5,4 % 
1.3.2 Hudobné: 58,2 % 
1.3.3 Zábavné: 1,6 % 

1.3.4 Šport a motorizmus: 1,3 %  
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 75,30 %. 
7.  Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo. 
 
Zahraničná doložka: 
a) teritórium: Česká republika, 
b) jazyk vysielania: slovenský. 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 

a skupinových príjemcov), 
b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (káblový prenos pre individuálnych a skupinových príjemcov). 
 
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. 
 

III. 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. RD/3, ktorá znie:  
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
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Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+ 
2. Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 3, Rádio Devín  
3. Jazyk vysielania: slovenský 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie  určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 1,2  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 7,3 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 11,4 % 
1.3.2 Hudobné: 79,1 % 
1.3.3 Zábavné: 1,0 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 0 % 

6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 96,2 % 

7.  Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo 

 
Zahraničná doložka: 
a) teritórium: Česká republika, 
b) jazyk vysielania: slovenský. 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 

a skupinových príjemcov), 
b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (káblový prenos pre individuálnych a skupinových príjemcov). 
 
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. 
 

IV. 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. RD/4, ktorá znie:  
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+ 
2.   Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 4, Rádio_FM   
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne. 
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       5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie    určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 3,0  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 6,9 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 0 % 
1.3.2 Hudobné: 88,1 % 
1.3.3 Zábavné: 0% 
1.3.4 Šport a motorizmus: 2,0 %. 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 56,20 %. 

7.  Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo. 

 
Zahraničná doložka: 
a) teritórium: Česká republika, 
b) jazyk vysielania: slovenský. 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 

a skupinových príjemcov), 
spôsob verejného prenosu: DVB-C (káblový prenos pre individuálnych a skupinových príjemcov). 
 
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. 
 

V. 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. RD/5, ktorá znie:  
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+ 
2.   Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 5, Rádio Patria 
3.   Jazyk vysielania: maďarský, rusínsky, rómsky, český, ukrajinský, nemecký, poľský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie    určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
             Redakcia maďarského vysielania: 

      1. Programové typy: 
1.1 Spravodajstvo: 14,3  % 
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1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: 1,0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 48,0 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 2,2 % 
1.3.2 Hudobné: 32,0 % 
1.3.3 Zábavné: 0,4 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 2,1 % 

            Národnostné a etnické vysielanie: 
      1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 5,9  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0,3 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 37,8 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 10,9 % 
1.3.2 Hudobné: 42,7 % 
1.3.3 Zábavné: 1,5 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 0,9 % 

6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 99,6 % (vysielanie pre maďarských poslucháčov), 99,8 % (národnostné a etnické 
vysielanie) 

7. Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo 

 
Zahraničná doložka: 
a) teritórium: Česká republika; 
b) jazyk vysielania: maďarský, rusínsky, rómsky, český, ukrajinský, nemecký, poľský. 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 

a skupinových príjemcov), 
b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (káblový prenos pre individuálnych a skupinových príjemcov). 
 
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. 
 

VI. 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. RD/6, ktorá znie:  
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+ 
2.   Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 6, Radio Slovakia International. 
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3.   Jazyk vysielania: slovenský, anglický, nemecký, ruský, španielsky, francúzsky 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne. 
5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie  určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 25,9 % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0  % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 54,0  % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 0  % 
1.3.2 Hudobné: 20,1 % 
1.3.3 Zábavné: 0 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 0 % 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 99,8 %. 

7.  Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa  osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo. 

 
Zahraničná doložka: 
a) teritórium: Česká republika, 
b) jazyk vysielania: slovenský, anglický, nemecký, ruský, španielsky, francúzsky 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 

a skupinových príjemcov), 
b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (káblový prenos pre individuálnych a skupinových príjemcov). 
 
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. 
 

VII. 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. RD/13, ktorá znie:  
 

1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, 
DRM+ 

      2.   Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 7, Rádio Klasika  
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie    určenej 

radou (podľa podania účastníka konania č. 4075/2008 zo dňa 17.10.2007):  
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      Spravodajstvo - 0% 
      Publicistika:  

1) politická publicistika - 0 % 
2) ostatná publicistika - 0 % 

  
      Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
 
                  1) detské programy - 0 % 
                  2)  náboženské programy - 0 % 
                  3) literárno-dramatické programy - 0 % 
                  4) zábavné programy - 0% 
                  5) hudobné programy – min. 80% 
 

Podiely sú určené vzhľadom na charakter monotypovej programovej služby, kde najmenej 
80% relácií vysielania patrí do skupiny relácií tvoriacich jeden programový typ. 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 8760 hodín ročne 

7.  Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa     
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 
stereo 

 
Zahraničná doložka: 

c) teritórium: Česká republika 
d) jazyk vysielania: slovenský 

 
Doložka iného verejného prenosu: 

c) spôsob verejného prenosu: DVB-S (digitálny satelitný a individuálny prenos pre 
individuálnych a skupinových príjemcov) 

d) spôsob verejného prenosu: DVB-C (digitálny káblový prenos pre individuálnych 
a skupinových príjemcov) 

 
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. 
 

VIII. 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. RD/14, ktorá znie:  
 

1.   Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, 
DRM+ 

      2.   Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 8, Rádio Litera 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
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      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie    určenej 

radou (podľa podania účastníka konania č. 4076/2008 zo dňa 17.10.2007):  
      Spravodajstvo - 0% 
      Publicistika:  

1) politická publicistika - 0 % 
2) ostatná publicistika - 0 % 

  
      Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
 
                  1) detské programy - 0 % 
                  2)  náboženské programy - 0 % 
                  3) literárno-dramatické programy – min. 80 % 
                  4) zábavné programy - 0% 
                  5) hudobné programy – 0 % 
 

Podiely sú určené vzhľadom na charakter monotypovej programovej služby, kde najmenej 
80% relácií vysielania patrí do skupiny relácií tvoriacich jeden programový typ. 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 8760 hodín ročne 

7.  Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa     
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 
stereo 

 
Zahraničná doložka: 

a) teritórium: Česká republika 
b) jazyk vysielania: slovenský 

 
Doložka iného verejného prenosu: 

a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (digitálny satelitný a individuálny prenos pre 
individuálnych a skupinových príjemcov) 

b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (digitálny káblový prenos pre individuálnych 
a skupinových príjemcov) 

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. 
 

IX. 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. RD/17, ktorá znie:  
 

  1.   Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, DAB, DAB+, DMB, DRM, 
DRM+ 
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      2.   Názov programovej služby: Rádio Junior, Slovenský rozhlas 9 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 8760 hodín ročne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

radou (podľa podania účastníka konania č. 1358/2010 zo dňa 05.03.2010):  
      Spravodajstvo – 2 % 
      Publicistika:  

1) politická publicistika - 0 % 
2) ostatná publicistika – 13  % 

      Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
                  1) detské programy – 49  % 
                  2)  náboženské programy - 0 % 
                  3) literárno-dramatické programy – 12 % 
                  4) zábavné programy – 0 % 
                  5) hudobné programy – 15 % 
      Ostatný program – 9 % 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: min. 95 % 

7. Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa     
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, ftp server 
vysielateľa; formát mp3, min. 128 kbps, 44.1 kHz, 16 bits 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 

1. elektronický programový sprievodca (EPG) 
- doplnková obsahová služba vysielaná súbežne s rozhlasovou programovou službou, ktorá je 
sprievodcom k vysielaným programom   

       2.   rozhlasová dátová služba (RDS) 
             - doplnková obsahová služba vysielaná súbežne s rozhlasovou programovou službou, ktorou 

sa šíria digitálne doplnkové informácie 
 
Zahraničná doložka: 

a) teritórium: Česká republika 
b) jazyk vysielania: slovenský 
c)   doplnkové obsahové služby: elektronický programový sprievodca (EPG) a rozhlasová dátová 

služba (RDS) 
 
Doložka iného verejného prenosu: 

a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (digitálny satelitný prenos pre individuálnych 
a skupinových príjemcov) 

b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (digitálny káblový prenos pre individuálnych 
a skupinových príjemcov) 

- vysielanie doplnkových obsahových služieb: elektronický programový sprievodca (EPG) 
a rozhlasová dátová služba (RDS). 
 
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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X. 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. TD/1, ktorá znie:  
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H 
2.   Názov programovej služby: Jednotka   
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 

      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie    určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č. 3777/2007 zo dňa 30.08.2007):  
a) Programová služba (100%): 

1. Doplnkové vysielanie – 4,5% 
2. Programy – 95,5 %  

b) Programy: 
   1. Spravodajstvo – 8,9% 

2. Publicistika:  
   2.1. polit. publicistika – 0,7 % 
   2.2. ostatná publicistika – 20,9 % 
3. Dokumentárne programy –  3,3% 
4. dramatické programy –  55,6 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – 7,7 % 
6. Hudobné programy – 1,2% 
7. Vzdelávacie programy – 0,6 % 
8. Náboženské programy – 0,1% 
9. Šport –  0,9% 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 60 %  

7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: VHS (režim Long play) alebo DVD 

8.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: min. 51 % 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: min. 20 % 

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ bez 
obmedzeného prístupu verejnosti podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.  

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: v zmysle Jednotného systému 
označovania programov podľa ustanovenia § 20 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 

a) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG – Elektronický programový sprievodca 
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Informácie o aktuálne vysielanom programe, 

informácie o programe na 1 týždeň, vysielacie časy programov, obsah programov a základné 
údaje o vysielaných programoch 

Zahraničná doložka: 
e) teritórium: Česká republika 
f) jazyk vysielania: slovenský 
g) identifikácia doplnkových obsahových služieb: EPG 

 
Doložka iného verejného prenosu: 
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e) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 
a skupinových príjemcov) 

f) vysielanie doplnkových obsahových služieb: EPG 
 
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. 
 

XI. 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. TD/2, ktorá znie:  
 

1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H 

      2.   Názov programovej služby: Dvojka 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: pondelok – štvrtok: 16 hodín denne 
                 piatok – nedeľa: 17 hodín denne  
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

radou (podľa podania účastníka konania č. 3777/2007 zo dňa 30.08.2007):  
a) Programová služba (100%): 
1. Doplnkové vysielanie – 3,6% 
2. Programy – 96,4 %  
b) Programy: 

      1. Spravodajstvo – 26,6% 
2. Publicistika:  
   2.1. polit. publicistika – 4,6 % 
   2.2. ostatná publicistika – 23,3 % 
3. Dokumentárne programy – 17,6 % 
4. dramatické programy –  9,7 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – 1,6 % 
6. Hudobné programy – 2,9% 
7. Vzdelávacie programy – 3,3 % 
8. Náboženské programy – 2,6% 
9. Šport – 7,8 % 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 60 %  

7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: VHS (režim Long play) alebo 
DVD 

8.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: min. 
51 % 
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9.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: min. 20 % 

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
bez obmedzeného prístupu verejnosti podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.  

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: v zmysle Jednotného 
systému označovania programov podľa ustanovenia § 20 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 

c) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG – Elektronický programový sprievodca 
d) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Informácie o aktuálne vysielanom programe, 

informácie o programe na 1 týždeň, vysielacie časy programov, obsah programov a základné 
údaje o vysielaných programoch 

 
Zahraničná doložka: 

h) teritórium: Česká republika 
i) jazyk vysielania: slovenský 
j) identifikácia doplnkových obsahových služieb: EPG 

 
Doložka iného verejného prenosu: 

g) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 
a skupinových príjemcov) 

h) vysielanie doplnkových obsahových služieb: EPG 
 
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. 
 

XII. 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. TD/3, ktorá znie:  
 
      1.   Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H 
      2.   Názov programovej služby: Trojka   
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 17 hodín denne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

radou (podľa podania účastníka konania č. 4891/2008 zo dňa 11.12.2008)  
 a) Programová služba (100%): 
 1. Doplnkové vysielanie – max 61 % 
            2. Programy - min. 39 % 
            b) Programy – 100 %  
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Spravodajstvo: max. 4 % 
Publicistika:  

1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – max. 8 % 

      Dokumentárne programy: max. 7 % 
      Dramatické programy: 0 % 
      Zábavný a hudobno-zábavné programy: 0 % 
      Hudobné programy: 0 % 
      Vzdelávacie programy: 2 % 
      Náboženské programy: 0 %  
      Športové programy: min. 81%  

 
6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 60 %  
7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: VHS (režim Long play) alebo 
DVD 

8.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: min. 
51 % 

9.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: min. 5 % 

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
bez obmedzeného prístupu verejnosti podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.  

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného 
systému označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
589/2007 Z. z.) 

  
Doložka doplnkových obsahových služieb: 

1.1. názov doplnkovej obsahovej služby: EPG – Elektronický programový sprievodca 
1.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Informácie o aktuálne vysielanom programe, 

informácie o programe na 1 týždeň, vysielacie časy programov, obsah programov a základné 
údaje o vysielaných programoch 

 
2.1. názov doplnkovej obsahovej služby: teletext  
2.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext informačný, reklamný 
- stránkovanie teletextu: 100 Úvodná stránka; 101 Obsah; 110 Správy; 160 Počasie; 200 Šport; 
300 Program; 500 Športové zaujímavosti; 700 Inzercia; 777 Titulky; 800 Olympiáda; 880 
Technické informácie; 890 Obsah teletextu 

 
Doložka iného verejného prenosu: 

i) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 
a skupinových príjemcov) 

j) vysielanie doplnkových obsahových služieb: EPG 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
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Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/311: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 86-
PLO/D-773/2011 a zašle ho účastníkovi konania, Rozhlas a televízia Slovenska. 
T: 29.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK č.:140-PLO/D-1228/2011 zo dňa 07.03.2011 
vo veci  oznámenia o zmene licencie č. TD/3 
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona číslo licencie: TD/3 
 
Uznesenie č. 11-06/11.269:  Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 140-PLO/D-1228/2011 
zo dňa 07.03.2011 posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. 
TD/3 účastníka konania: 
 
Rozhlas a televízia Slovenska 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu č. TD/3 zo dňa 20.05.2008 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby 
nasledovne: 
 
Bod č. 4 sa mení a znie: 
„4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 17 hodín denne.“ 
 
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. 11-06/312: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
140-PLO/D-1228/2011 a zašle ho účastníkovi konania, Rozhlas a televízia Slovenska. 
T: 29.04.2011          Z: PLO 
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K bodu 12/ 
Sťažnosť č. 507/29-2011 zo dňa 01.02.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/203 
 
Uznesenie č. 11-06/12.270: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/203, spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, vo 
veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať 
retransmisiu programových služieb HBO, HBO 2, HBO Comedy, Cinemax len so súhlasom ich 
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. 
 
Úloha č. 11-06/313: 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: 12.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-06/314: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.04.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-06/12.271: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči 
spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/203 vo veci 
možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
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. 11-06/315: 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: 12.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-06/316: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 6201/462-2010     
(na službu free.sk)  
Prevádzkovateľ: Slovak Telekom, a.s.     číslo registrácie: TKR/255 
 
Uznesenie č. 11-06/13.272: 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. 6201/462-2010, smerujúcu voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava, 
prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/255 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. 11-06/317: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 614/28-2011      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 3.2.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-06/14.273: 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. 
614/28-2011, 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 
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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. 11-06/318: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 922/102-2011     
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 23. 10. 2010)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-06/15.274: 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. 
922/102-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka vysielateľa RTVS 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. za nepreskúmateľnú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/319: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi o nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 715/75-2011     
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 28. 1. 2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-06/16.275: 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 Rozhlas a televízia Slovenska vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 
19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na programovej službe Jednotka dňa 
28.01.2011 o cca 19:47 hod. odvysielal v rámci programu Správy STV príspevok Medzinárodné únosy 
detí, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti a v ktorom mohlo dôjsť 
k zásahu do základných práv a slobôd v ňom zobrazených osôb pani Šebovej a jej detí Adriana a 
Denisa. 
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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. 11-06/320: 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: 1204.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-06/321: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správnych konaní. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č.: 363/26-2011,  660/33-2011, 661/38-2011, 674/44-2011, 690/51-2011, 693/58-2011, 
674/63-2011, 735/69-2011, 736/74-2011, 751/80-2011, 827/90-2011, 833/93-2011, 932/101-2011, 
1004/107-2011, 1038/113-2011, 1141/122-2011     
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 24.01.2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
   
Uznesenie č. 11-06/17.276: 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. 
363/26-2011, 660/33-2011, 661/38-2011, 674/44-2011, 690/51-2011, 693/58-2011, 674/63-2011, 
735/69-2011, 736/74-2011, 751/80-2011, 827/90-2011, 833/93-2011, 932/101-2011, 1004/107-2011, 
1038/113-2011, 1141/122-2011 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka 
vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona a uznala uvedené 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 zdržal sa hlasovania 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/322: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.  
T: 08.04.2011          Z: PgO 
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K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 660/34-2011, 660/35-2011, 660/36-2011, 660/37-2011, 662/39/2011, 663/40-2011, 
672/41-2011, 763/42-2011, 676/43-2011, 678/45-2011, 679/46-2011, 680/47-2011, 684/48-2011, 
685/49-2011, 690/52-2011, 690/53-2011, 690/54-2011, 690/55-2011, 691/56-2011, 692/57-2011, 
694/59-2011, 695/60-2011, 696/61-2011, 697/62-2011, 675/64-2011, 731/65-2011, 732/66-2011, 
733/67-2011, 734/68-2011, 736/70-2011, 736/71-2011, 736/72-2011, 736/73-2011, 747/76-2011, 
748/77-2011, 749/78-2011, 750/79-2011, 827/86-2011, 827/87-2011, 827/88-2011, 827/89-2011, 
832/92-2011, 932/97-2011, 932/98-2011, 932/99-2011, 932/100-2011, 1004/103-2011, 1004/104-
2011, 1004/105-2011, 1004/106-2011, 1038/109-2011, 1038/110-2011, 1038/111-2011, 1038/112-
2011, 1141/118-2011, 1141/119-2011, 1141/120-2011, 1141/121-2011, 1398/135-2011, 1399/136-
2011, 1400/137-2011, 1401/138-2011   
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 25.1.2011, Nočné televízne noviny z dňa 25.1.2011, 
Noviny z dňa 26.1.2011 a Noviny z dňa 27.1.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-06/18.277: 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 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., držiteľovi licencie č. T/41 vo veci možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 25.01.2011 o cca 
21:55 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV Markíza v programe Nočné televízne 
noviny príspevok s názvom. Koniec štátnym potratom (Súkromníci v Bratislave si mädlia ruky), 
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 neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/323: 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: 1204.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-06/324: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správnych konaní. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-06/18.277.1: 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. . 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., držiteľovi licencie č. T/41 vo veci možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 25.01.2011 o cca 
19:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV Markíza v programe Televízne noviny 
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príspevok s názvom Prestali s interrupciami, 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 neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/325: 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: 12.04.2011                    Z: PLO 
 
Úloha č. 11-06/326: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 08.04.2011                     Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-06/18.277.2: 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. 660/35-2011 a 1400/137-2011 smerujúce voči príspevku Prestali s interrupciami 
odvysielanému v programe Televízne noviny dňa 25.01.2011 o cca 19:00 hod. v rámci televíznej 
programovej služby TV Markíza a uznala uvedené sťažnosti v časti možného porušenia § 19 ods. 1 
písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnené a sťažnosti evidované pod č. 680/47-2011 a 734/68-2011 uznala v časti možného 
porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. tiež za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/327: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-06/18.277.3: 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. 660/34-2011, 662/39-2011, 1401/138/2011 smerujúce voči príspevku Koniec 



 36 

štátnym potratom (Súkromníci v Bratislave si mädlia ruky) odvysielanému v programe Nočné televízne 
noviny dňa 25.01.2011 o cca 21:55 hod. v rámci televíznej programovej služby TV Markíza a uznala 
uvedené sťažnosti v časti možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 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 proti 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/328: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-06/18.278: 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. 
660/36-2011, 660/37-2011, 663/40-2011, 672/41-2011, 763/42-2011, 676/43-2011, 678/45-2011, 
679/46-2011, 684/48-2011, 685/49-2011, 690/54-2011, 690/55-2011, 691/56-2011, 692/57-2011, 
694/59-2011, 695/60-2011, 732/66-2011, 733/67-2011, 736/70-2011, 736/71-2011, 747/76-2011, 
748/77-2011, 827/86-2011, 827/87-2011, 932/97-2011, 932/98-2011, 1004/103-2011, 1004/104-2011, 
1038/109-2011, 1038/110-2011, 1141/118-2011, 1141/119-2011, 1398/135-2011, 1399/136-2011 
smerujúce voči príspevku Interrupcie (Ich zastavenie liberáli neriešia) odvysielanému v programe 
Noviny dňa 26.01.2011 o cca 19:30 hod. a voči príspevku Odvolávame, čo sme odvolali (Interrupcie 
v univerzitnej nemocnici budú) odvysielanému v programe Noviny dňa 27.01.2011 o cca 19:30 hod. 
v rámci televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala uvedené 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 proti 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-1-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/329: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 38/9-2011      
(na vysielanie programu Rádio HEY! z dňa 2.1.2011 a 3.1.2011)  
Vysielateľ:  GES Slovakia, s.r.o.     číslo licencie: R/88 
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Uznesenie č. 11-06/19.279: 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. 
38/9-2011 smerujúcu voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio HEY, vysielateľa GES 
Slovakia, s.r.o., Bratislava  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 neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/330: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 11/1-2011      
(na vysielanie programu Peklo s princeznou z dňa 1.1.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-06/20.280: 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, vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 1.1.2011 odvysielal o cca 21:28 hod. upútavku Akčný piatok 
na programy Skrytá identita a Priamy zásah, pričom program Skrytá identita bol označený ako 
program nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov a o cca 20:04 hod. a cca 21:29 
hod. upútavky na program Dr. House, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-06/331: 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: 12.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-06/332: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 171/14-2011     
(na vysielanie reklamy Slovenskej sporiteľne z dňa 13.01.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-06/21.280: 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., držiteľovi licencie č. T/41 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 13.01.2011 v čase od 21:00 hod. do 22:00 hod. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/333: 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: 12.04.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-06/21.281: 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. 
171/14-2011, smerujúcu voči vysielaniu 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 



 39 

Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/334: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 72/8-2011, 91/10-2011      
(na vysielanie programu PROMI NOVINY – Ples v Opere a Čistič zo dňa 08.01.2011)  
Sťažnosť č. 826/85-2011      
(na vysielanie programu Chutíš mi z dňa 14.02.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-06/22.282: 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., v súvislosti s tým, že dňa 08.01.2011 o cca 20:45 hod. odvysielal 
v rámci televíznej programovej služby JOJ program ČISTIČ, ktorý o cca 22:22 hod. prerušil 
programom PROMI NOVINY – Ples v Opere, čím mohlo dôjsť k porušeniu § 16 ods. 3 písm. i) 
zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/335: 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: 12.04.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-06/336: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.  
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-06/22.283: 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 
08.01.2011 odvysielal v rámci televíznej programovej služby JOJ upútavky na programy ČISTIČ (cca 
20:00:39 hod.), STRATENÉ DUŠE (cca 20:43, 22:00 hod.), CUMLIKÁTOR (cca 20:44, 21:15:01, 
21:59, 22:56 hod.), KOKOSY NA SNEHU (cca 20:44,  21:59, 22:55 hod.), KRÁĽ DOBYVATEĽ (cca 
20:45, 21:13 hod.), FLASH FORWARD (cca 21:13 hod.), SKRYTÉ ZLOČINY (cca 21:15, 22:56 hod.), 
VTIERKA CASTLE (cca 21:57 hod.), MÔJ PARTNER Z K-9 (cca 21:58 hod.), PROFESIONÁLI (cca 
21:58 hod.), PRVOTNÝ STRACH (cca 22:17 hod.) a dňa 14.02.2011 upútavky na programy GLEE 
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(cca 18:12 hod.), CSI: MIAMI (cca 18:12 hod.), VTIERKA CASTLE (cca 18:13 hod.) a FLASH 
FORWARD (cca 18:43 hod.), 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/337: 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: 12.04.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-06/22.284: 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. 
72/8-2011 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. v časti týkajúcej sa  
nedodržiavania času vysielania programov za neopodstatnenú.  
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/338: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 826/85-2011      
(na vysielanie programu Chutíš mi z dňa 14. 2. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-06/23.285: 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. 
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826/85-2011, 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/339: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.14/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 7.1. a 13.1.2011 ) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/7 
 
Uznesenie č. 11-06/24.286: 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. TD/7 vo veci možného porušenia 
§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby TV 
DOMA dňa 07. 01. 2011 odvysielal reklamný šot na liek Otrivin Complete o cca 20:30hod., pri 
ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby spot na liek obsahoval 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  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-06/24.287: 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. TD/7 vo veci možného porušenia 
§ 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby TV 
DOMA dňa 07. 01. 2011 odvysielal reklamný šot na liek MUCOSOLVAN Retard o cca 20:32 hod., 
pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby spot na liek obsahoval jednoznačnú a zrozumiteľnú 
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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  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Uznesenie č. 11-06/24.287.1: 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 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, držiteľa licencie č. TD/7 vo veci možného 
porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej 
služby TV DOMA dňa 07. 01. 2011 odvysielal reklamný šot na liek neo – angin o cca 21:10 hod., pri 
ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby spot na liek obsahoval 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  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Uznesenie č. 11-06/24.287.2: 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 programovej 
služby TV MARKÍZA dňa 13. 01. 2011 odvysielal reklamný šot na liek Linex o cca 21:29 hod., pri 
ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby spot na liek obsahoval 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 
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Podracká      za 
Škultéty  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 11-06/340: 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: 12.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.13/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 7.1. a 14.2.2011 ) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-06/25.288: 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 § 33 ods. 4 písm. a) zákona 
č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby JOJ dňa 08.01.2011 odvysielal 
reklamný šot na liek TheraFlu prechladnutie a chrípka o cca 21:09 hod., pri ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu, aby spot na liek obsahoval 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  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-06/25.288.1: 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 MAC TV s.r.o., Bratislava, držiteľa licencie č. T/39 vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby JOJ dňa 08.01.2011 
odvysielal reklamný šot na liek ASPIRIN COMPLEX o cca 21:10 hod, pri ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu, aby spot na liek obsahoval 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 
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Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-06/25.288.2: 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 § 33 ods. 4 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby JOJ dňa 08.01.2011 
odvysielal reklamný šot na liek Talcid o cca 21:11 hod., pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, 
aby spot na liek obsahoval 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  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-06/25.288.3: 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 § 33 ods. 4 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby JOJ dňa 08.01.2011 
odvysielal reklamný šot na liek Mucosolvan Retard o cca 21:55 hod., pri ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu, aby spot na liek obsahoval 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  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 11-06/25.288.4: 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 § 33 ods. 4 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby JOJ dňa 08.01.2011 
odvysielal reklamný šot na liek Muconasal plus o cca 22:19 hod., pri ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu, aby spot na liek obsahoval 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  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-06/25.288.5: 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 § 33 ods. 4 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby JOJ dňa 08.01.2011 
odvysielal reklamný šot na liek neo-angin o cca 22:20 hod., pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, 
aby spot na liek obsahoval 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  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-06/25.288.6: 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 § 33 ods. 4 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby JOJ dňa 08.01.2011 
o cca 22:51 hod. a dňa 14.02.2011 o cca 18:39 hod. odvysielal reklamný šot na liek Otrivin Complete 
pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby spot na liek obsahoval jednoznačnú a zrozumiteľnú 



 46 

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  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-06/25.288.7: 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 § 33 ods. 4 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby JOJ dňa 08.01.2011 
o cca 22:20 hod. a dňa 14.02.2011 o cca 18:40 hod. odvysielal reklamný šot na liek na liek STODAL 
pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby spot na liek obsahoval 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  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-06/25.288.8: 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 § 33 ods. 4 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby JOJ dňa 14.02.2011 
odvysielal reklamný šot na liek  Ibalgin Fast o cca 18:08 hod., pri ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu, aby spot na liek obsahoval 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 
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Podracká      za 
Škultéty  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-06/25.288.9: 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 § 33 ods. 4 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby JOJ dňa 14.02.2011 
odvysielal reklamný šot na liek Mucoplant Spitzwegerich Hustensaft o cca 18:10 hod., pri ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby spot na liek obsahoval 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  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 11-06/25.288.10: 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 § 33 ods. 4 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby JOJ dňa 14.02.2011 
odvysielal reklamný šot na liek Celaskon Long Effect o cca 18:38 hod., pri ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu, aby spot na liek obsahoval 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  neprítomný na hlasovaní 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 7-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/341: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
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T: 12.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.6/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný deň: 30.1.2011) 
Vysielateľ: KTR s.r.o.               číslo licencie: T/154 
 
Uznesenie č. 11-06/26.289: 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. 6/2011/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 30.01.2011 vysielateľa K T R, s.r.o., Imeľ, s licenciou č. T/154 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/342: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.7/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 2. a 9.2.2011) 
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o.      číslo licencie: T/181 
 
Uznesenie č. 11-06/27.290: 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. 7/2011/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dní 02.02.2011 a 09.02.2011 vysielateľa TV Karpaty, s.r.o., s licenciou č. T/181 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-06/343: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.1/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný deň: 7.2.2011) 
Vysielateľ: EUROPA 2 , a.s.      číslo licencie: R/105 
 
Uznesenie č. 11-06/28.291: 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. 1/2011/Ro 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 07.02.2011 vysielateľa EUROPA 2, a.s, s licenciou č. R/105 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/344: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.2/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni:12., 14.2.2011 ) 
Vysielateľ: Rádio Bojnice s r.o.        číslo licencie: R/92 
 
Uznesenie č. 11-06/29.292: 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/Ro 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dní 12.02.2011 a 14.02.2011 vysielateľa Rádio Bojnice s.r.o., s licenciou č. R/92 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-06/345: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.4/2011/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný deň: 16.2.2011) 
Vysielateľ: Best FM Media spol. s r.o.     číslo licencie: R/101 
 
Uznesenie č. 11-06/30.293: 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/Ro 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 16.02.2011 vysielateľa Best FM Media spol. s r.o., s licenciou č. R/101 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/346: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.8/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 7.1.2011 ) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 11-06/31.294: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) 
po prerokovaní správy č. 8/2011/TV o monitorovaní vysielania televíznej programovej služby DOMA 
vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, číslo licencie TD/7, skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dňa 07.01.2011 v čase od 20:00 do 00:00 hod. nebolo zistené porušenie 
§ 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
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Vendrinský neprítomný 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/347: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 08.04.2011          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2010 
Vysielatelia: Slovenská televízia 
        MAC TV s.r.o. 
        MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. 
štvrťrok 2010. 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 41-PLO/O-462/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie : Správa č. 88/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorované komunikáty/dni: PIRANHA, GA´HOOLE: Legenda o strážcoch/04.10.2010 

           Scott Pilgrim proti celému svetu, Ja zloduch/19.10.2010 
ÚK : KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.    číslo licencie: T/189 
 
Uznesenie č. 11-06/33.295: 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. 41-PLO/O-462/2011, KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s.  
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že dňa 04.10.2010 o cca 16:23 hod., 16:44 hod., 17:31 hod., 17:57 hod. a 19:57 hod. odvysielal 
reklamu na film PIRANHA a na film GA´HOOLE: Legenda o strážcoch v anglickom jazyku a dňa 
19.10.2010 o cca 18:26 hod., 18:53 hod., 19:35 hod., 19:56 hod. 20:26 hod., 20:53 hod. 21:35 hod., 
21:56 hod. reklamu na film Scott Pilgrim proti celému svetu a na film Ja, zloduch v anglickom jazyku, 
čím došlo k nezabezpečeniu používania štátneho jazyka v súlade so zákonom č. 270/1995 Z.z. 
o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 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      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/348: 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: 29.04.2011          Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 376-PLO/O-5914/2010 zo dňa 07.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 84/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 34 ods. 1  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: sponzorský odkaz – Poisťovne.sk/30.09.2010 
ÚK: TV LUX s.r.o.        číslo licencie: T/207 
 
Rada odročuje prerokovanie tohto bodu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/349: Kancelária Rady pripraví bod na zasadnutie Rady 
                Z: PLO 
K bodu 35/ 
SK č.: 
- 2-PLO/O-79/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./30.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./30.09.2010 
- 3-PLO/O-80/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z z.  
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(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./30.09.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Rada odročuje prerokovanie tohto bodu.  

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/350: Kancelária Rady pripraví bod na zasadnutie Rady 
               Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.:  
- 407-PLO/O-6179/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z   
(vo veci možného porušenia ustanovenia 36 ods. 2 a § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz odkazy: Orange Slovensko, a.s., RAJO,  a.s./29.09.2010  
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola,  a.s./29.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Šport/sponz. odkaz: huste.tv/29.09.2010 
- 427-PLO/O-81/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Šport/sponz. odkaz: huste.tv./01.10.2010, 02.10.2010 a 03.10.2010 
- 413-PLO/O-6185/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO a.s., Orange Slovensko, a.s./29.09.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Rada odročuje prerokovanie tohto bodu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-06/351: Kancelária Rady pripraví bod na zasadnutie Rady 
                  Z: PLO 
K bodu 37/ 
SK č.: 
- 414-PLO/O-6186/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkazy: RAJO, a.s., Orange Slovensko, a.s./27.09.2010 
- 412-PLO/O-6184/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkazy: Orange Slovensko, a.s., RAJO, a.s./27.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./27.09.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Rada odročuje prerokovanie tohto bodu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/352: Kancelária Rady pripraví bod na zasadnutie Rady 
               Z: PLO 
K bodu 38/ 
SK č.: 
- 408-PLO/O-6180/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./28.09.2010 
- 409-PLO/O-6181/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./28.09.2010 
Monitorovaný program/deň : Najlepšie počasie/sponz. odkaz: Kofola, a.s./28.09.2010 
- 429-PLO/O-83/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./01.10.2010 
- 430-PLO/O-84/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň : Panelák/sponz. odkaz: RAJO,  a.s./01.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Rada odročuje prerokovanie tohto bodu. 
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Hlasovanie: 
Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/353: Kancelária Rady pripraví bod na zasadnutie Rady 
               Z: PLO 
 
K bodu 39/ 
SK č.:  
- 410-PLO/O-6182/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: STADA PHARMA Slovakia, 
s.r.o./02.10.2010 
- 411-PLO/O-6183/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: STADA PHARMA Slovakia, 
s.r.o./02.10.2010 
- 434-PLO/O-184/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: Danone, s.r.o./02.10.2010 
- 435-PLO/O-185/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Kráľovná XXL/sponz. odkaz: Danone, s.r.o./02.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Rada odročuje prerokovanie tohto bodu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/354: Kancelária Rady pripraví bod na zasadnutie Rady 
              Z: PLO 
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K bodu 40/ 
SK č.:  
- 417-PLO/O-6189/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Talentmania/sponz. odkaz: Lyoness Slovakia, s.r.o./03.10.2010 
- 418-PLO/O-6190/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Talentmania/sponz. odkaz: Lyoness Slovakia, s.r.o./03.10.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Rada odročuje prerokovanie tohto bodu. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 11-06/355: Kancelária Rady pripraví bod na zasadnutie Rady 
                        Z: PLO 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 420-PLO/O-6192/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Počasie/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./27.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
Rada odročuje prerokovanie tohto bodu. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 11-06/356: Kancelária Rady pripraví bod na zasadnutie Rady 
             Z: PLO 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 
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- 421-PLO/O-6193/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Modré z neba/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./29.09.2010 
- 11-PLO/O-126/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Modré z neba/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./29.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Rada odročuje prerokovanie tohto bodu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-06/357: Kancelária Rady pripraví bod na zasadnutie Rady 
          Z: PLO 
 
K bodu 43/ 
SK č.:  
- 431-PLO/O-85/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, 
a.s./30.09.2010 
- 432-PLO/O-86/2011 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, 
a.s./30.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Rada odročuje prerokovanie tohto bodu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-06/358: Kancelária Rady pripraví bod na zasadnutie Rady 
                   Z: PLO 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 246-PLO/D-4177/2010 zo dňa 19.08.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160 
ÚK: TV 5 s.r.o.         číslo licencie: T/160 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 45/ 
SK č.: 84-PLO/D-193/2011 zo dňa 17.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/109 
ÚK: DRV s.r.o.        číslo licencie: R/109 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 46/ 
SK č.: 69-PLO/D-446/2011 zo dňa 28.01.2011 
vo veci  oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/243 
ÚK: TV- SKV s.r.o.        číslo registrácie: TKR/243 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 47/ 
SK č.: 110-PLO/D-849/2011 zo dňa 17.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/169 
ÚK: PO – MA spol. s r.o.       číslo licencie: T/169 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 48/ 
SK č.: 113-PLO/D-950/2011 zo dňa 22.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/110 – zmena právnych skutočností  
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.       číslo licencie: R/110 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 49/ 
SK č.: 118-PLO/D-1111/2011 zo dňa 01.03.2011 
vo veci žiadosti o zmenu  licencie č. R/97 
ÚK: ČH HORNETS s.r.o.      číslo licencie: R/97 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 50/ 
SK č.: 117-PLO/D-1016/2011 zo dňa 24.02.2011 
vo veci žiadosti o udelenie registrácie retransmisie  
ÚK: Ing. Miroslav Maco – Multichannel        
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 51/ 
SK č.: 106-PLO/D-788/2011 zo dňa 15.02.2011 
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vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencie č. T/149 
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.       číslo licencie:  T/149 
         Pavol Lulajka  
         Ing. Arch. Richard Krajči          
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 52/ 
SK č.: 115-PLO/D-956/2011 zo dňa 22.02.2011 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/237 
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s.r.o.       číslo registrácie:  TKR/237 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 53/ 
SK č.: 387-PLO/D-6106/2010 zo dňa 20.12.2010 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie č. R/88 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.        číslo licencie: R/88 
ÚP: 10:00 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
54/ Rôzne 
1/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 07.02.2011 – www.dstv.sk 
Oznamovateľ: Perfects a.s. 

 
Rada prijíma oznámenie spoločnosti Perfects a.s., Dunajská Streda zo dňa 07.02.2011, doplnené dňa 
01.03.2011, týkajúce sa stránky www.dstv.sk v sekciách „Hlavná stránka“, „Správy“ a „Magazín“ 
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  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný 

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

Úloha č. 11-06/369: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Perfects a.s., Dunajská Streda, 
o vybavení jej oznámenia zo dňa 07.02.2011. 
T: 12.04.2011          Z: PLO 
 
2/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 15.12.2010 – 
www.prezentator.com 
Oznamovateľ: Mgr. Daniel Golha – EIMI  
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Rada prijíma oznámenie Mgr. D. Golhu - EIMI zo dňa 15.12.2010  v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 
Z.z., nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti a služby poskytované na stránke 
www.prezentator.com v sekciách označených ako vysielacie kanály: „Firmy výroba, Firmy obchod, 
Firmy služby, Videopozvánky na podujatia, Súkromná videoinzercia, Mestá a obce, Školy“ vzhľadom 
na svoju povahu a podmienky, za ktorých sú poskytované spĺňajú definíciu vysielania televíznej 
programovej služby v zmysle § 3 ods. 5  zákona č. 220/2007 Z.z. a sekcie „zoznam firiem“ a 
„vyhľadávač“ spĺňajú definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 11-06/370: Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa, Mgr. Daniela Golhu - EIMI o 
vybavení jeho oznámenia zo dňa 15.12.2010. 
T: 12.04.2011          Z: PLO 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 28.2.2011 
 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 28.02.2011. 
 
4/ Prešetrenie sťažnosti - doplnenie 
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. 11-06/54.316: 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. 244/20-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, držiteľa licencie č. T/41 
a uznala ju v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-06/371: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 08.04.2011                  Z: PgO 
 
5/ Schválenie zahraničnej pracovnej cesty 
 
Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu zamestnanca právneho a licenčného odboru Juraja Poláka a 
zamestnanca programového odboru Jozefa Vrábeľa na konferenciu ohľadom monitorovania 
audiovizuánych mediálnych služieb v Budapešti, Maďarsko dňa 14.04. a 15.04.2011. 
 
Hlasovanie: 

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

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

 
V Bratislave dňa 29.03.2011 
  
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

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


