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Zápisnica č. 08/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňan 26.04.2011 o 9:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Pavol Dinka 
 
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.: 368-PLO/O-4871/2009 zo dňa 03.11.2009           
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 
1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní  
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                                                                 číslo licencie: T/39 
 
3/ SK č. 334-PLO/O-5413/2010 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: SATRO, s.r.o.        číslo registrácií: TKR/9, TKR/121 
 
4/ SK č. 335-PLO/O-5414/2010 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: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
 
5/ SK č. 395-PLO/O-6167/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5001/379-2010) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: Ján Gregor         číslo registrácie: TKR/134 
 
6/ SK č. 396-PLO/O-6168/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5001/379-2010) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: Dušan – Sika – STELAR       číslo registrácie: TKR/156 
 
7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona  č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK : Poprad Reality Invest, a.s.      číslo licencie: R/86 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 865/94-2011      
(na vysielanie programu Chilli, sex a samba z dňa 22.1.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 931/96-2011     
(na vysielanie programu Nie je čo stratiť z dňa 19.2.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39  
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 762/81-2011, 765/82-2011 a 825/84-2011      
(na vysielanie upútavky na program Česko Slovenská SuperStar zo dňa 12. 2. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1336/132-2011     
(na vysielanie upútavky k programu Kapor na torte, vysielanie TV Joj z dňa 23. 2. a 25. 2. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1142/123-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 27.2.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 842/91-2011     
(na vysielanie programu Profesionáli z dňa 16. 2. 2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1132/117-2011     
(na vysielanie programu Noviny – Zhoreli psožrúti? z dňa 24. 2. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39  
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 629/30-2011 a sťažnosť č. 645/32-2011     
(na vysielanie FUN RADIA – hudobná skladba Černí Andělé z 5.2.2011 )  
Vysielateľ: RADIO, a.s.         číslo licencie: R/71 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2052/199-2011     
(na vysielanie programu Večerníček z dňa 22. 3. 2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1037/108-2011     
(na vysielanie programu  FOKUS z dňa 25. 2. 2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č.18/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 5. a 7. 3 2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie:  T/41 
 
19/ Kontrolný monitoring 
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Správa č. 19/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 22.01.2011 a 19.02.2011) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: T/39 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 17/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 4.3., 11.3.2011) 
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o   číslo licencie: T/84 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 20/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 7. a 13.3.2011) 
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce n/ Bebr.     číslo licencie: T/227 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 21/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28.2.2011) 
Vysielateľ: Telegal, s.r.o.      číslo licencie: T/186 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 22/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 15.3.2011) 
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava         číslo licencie: T/218 
 
24/ 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 
ÚP: 10:00 hod. 
 
25/ 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 
ÚP: 10:00 hod.  
         
26/ 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 
ÚP: 10:00 hod. 
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27/ SK č.:  
o 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 

o 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 
ÚP: 10:00 hod. 
 
28/ SK č.:  

o 428-PLO/O-82/2010 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: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, 
a.s./28.09.2010 

o 419-PLO/O-6191/2011 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./28.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod. 
 
29/ SK č. 36-PLO/O-762/2010 zo dňa 26.01.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 5265/273-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Panelák/26.11.2009 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
30/ SK č. 111-PLO/O-1800/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 876/141-2010 smerujúcej voči vysielaniu televízie TA3 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy/Zlepšenie podnikania/18.01.2010 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
31/ SK č. 134-PLO/O-2171/2010 zo dňa 13.04.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrovaní sťažností č. 1140/154-2010, 1141/155-2010, 1288/169-2010 
smerujúcich voči vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Šport/Tragická smrť sánkara/13.02.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod. 
 
32/ SK č. 405-PLO/O-6177/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5559/417-2010 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaná sekcia/program: Zábava/Academia destructiva-Televízor 
ÚK: MAC TV s.r.o.      internetová stránka: www.huste.tv 
ÚP: 10:20 hod. 
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33/ SK č. 404-PLO/O-6176/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5126/387-2010  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Largo Winch/23.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod. 
 
34/ SK č. 415-PLO/O-6187/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/dni: Camp Rock 2/01.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod. 
 
35/ SK č. 416-PLO/O-6188/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Česko Slovensko má talent/03.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod. 
 
36/ SK č. 15-PLO/O-130/2011 zo dňa 11.01.2011 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5100/389-2010 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Začarovaní/16.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod. 
 
37/ SK č. 

• 13-PLO/O-128/2011 zo dňa 11.01.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5100/389-2010) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/komunikát/deň: Začarovaní/Danone/16.10.2010 

• 14-PLO/O-129/2011 zo dňa 11.01.2011  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5100/389-
2010) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/komunikát/deň: Začarovaní/Orange a.s./16.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod. 
 
38/ SK č.: 17-PLO/O-132/2011 zo dňa 11.01.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5233/392-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 3 písm. b)  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/dni: Týždenník/22.09.2010 až 29.09.2010 
ÚK: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.      číslo licencie: T/126 
 
39/ SK č. 35-PLO/O-456/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5344/399-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Socha T. G. Masaryka/28.10.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
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40/SK č. 36-PLO/O-457/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
5508/411-2010, 5838/430-2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 2 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z. v spojení s § 30 
ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy/Bezpečnosť na sídlisku/13.11.2010 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
41/ SK č.: 42-PLO/O-463/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie: Správa  č. 100/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 3 písm. l)  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/dni: súvislý záznam vysielania/29.10.2010 a 02.11.2010 
ÚK: MH-INSTINCT  s.r.o.       číslo licencie: T/194 
 
42/ SK č.: 43-PLO/O-464/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie: Správa č. 100/10/TV  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 36 ods. 2  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: reklama, inzeráty/29.10.2010 
ÚK: MH-INSTINCT  s.r.o.       číslo licencie: T/194 
 
43/ SK č.: 97-PLO/O-895/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5835/427-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 2 písm. c)  zákona  č. 308/2000 Z.z. v spojení s § 
30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb.) 
Monitorovaný program/deň: Levočský televízny magazín/22.11.2010 
ÚK: L & L média, s.r.o.         číslo licencie: TD/25 
 
44/ SK č.: 98-PLO/O-896/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5836/428-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 2 písm. c)  zákona  č. 308/2000 Z.z. v spojení s § 
30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb.) 
Monitorovaný program/dni: Levočský televízny magazín/22.11.2010, 24.11.2010 
ÚK: L & L média, s.r.o.         číslo licencie: TD/25 
 
45/ SK č.: 99-PLO/O-897/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5836/428-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 2 písm. c)  zákona  č. 308/2000 Z.z. v spojení s § 
30 ods. 11 zákona č. 346/1990 Zb.) 
Monitorovaný program/dni: Levočský televízny magazín/26.11.2010 
ÚK: L & L média, s.r.o.         číslo licencie: TD/25 
 
46/ SK č.: 103-PLO/O-901/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5637/421-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 3 písm. l)  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: súvislý záznam vysielania/20.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
47/ SK č. 96-PLO/O-894/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
6231/464-2010, 12/2-2011) 
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(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Pokus o samovraždu/23.12.2010 cca 19:00 hod. 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
48/ SK č. 105-PLO/O-903/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa č.1/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: reklamný  šot Pantoloc control /07.12.2010 cca 18:40 hod. 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
49/ SK č. 137-PLO/O-1249/2011 zo dňa 01.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
170/13-2011) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Trhni si!/13.01.2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
NEVEREJNÉ 
 
50/ SK č.: 356-PLO/D-5685/2010 zo dňa 24.11.2010 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: Arpád Holos Vinica       
 
51/ SK č.: 21-PLO/D-238/2011 zo dňa 19.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/125, TD/14 
ÚK: C.E.N. s.r.o.         číslo licencií: T/125, TD/14 
 
52/ SK č.: 57-PLO/D-577/2011 zo dňa 04.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/84 
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.     číslo licencie: T/84  
 
53/ SK č.: 145-PLO/D-1559/2011 zo dňa 16.03.2011 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencie č. T/229 
ÚK: Decora, s.r.o.        číslo licencie: T/229 
        Peter Malicher 
        Mesto Čadca  
        Ing. Vladislav Štetiar 
 
54/ SK č.: 7-PLO/D-118/2011 zo dňa 13.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/156 
ÚK: Dušan-Sika – STELAR      číslo registrácie: TKR/156 
 
55/ SK č.: 66-PLO/D-512/2011 zo dňa 01.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/111 
ÚK: Július Pereszlényi, Servis TV - Video    číslo registrácie: TKR/111 
 
56/ SK č.: 70-PLO/D-396/2011 zo dňa 27.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/144 
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/144 
 
57/ SK č.: 119-PLO/D-396/2011 zo dňa 27.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/143 
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/143 
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58/ SK č.: 32-PLO/D-373/2011 zo dňa 26.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/9 
ÚK:  SATRO s.r.o.        číslo registrácie: TKR/9 
 
59/ SK č.: 111-PLO/D-373/2011 zo dňa 26.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121 
ÚK:  SATRO s.r.o.        číslo registrácie: TKR/121 
 
60/ SK č.: 71-PLO/D-425/2011 zo dňa 28.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/293 
ÚK: 3o media, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/293 
 
61/ SK č.: 72-PLO/D-424/2011 zo dňa 28.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/300 
ÚK: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.    číslo registrácie: TKR/300 
 
62/ SK č.: 78-PLO/D-468/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/183 
ÚK: PO-MA spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/183 
 
63/ SK č.: 81-PLO/D-536/2011 zo dňa 02.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/272 
ÚK: Slovanet, a.s.         číslo registrácie: TKR/272 
 
64/ Rôzne  
 
Ústne pojednávania:  
10:00 hod. – MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
10:20 hod. – MAC TV s.r.o.  

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 444 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 11-08/1.384:  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.: 368-PLO/O-4871/2009 zo dňa 03.11.2009           
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 
1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní  
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ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                                                                 číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-08/2.385: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) rozhodla, že správne konanie č. 368-PLO/O-4871/2009 vedené 
voči MAC TV s.r.o. podľa ust. § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(Správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-1-1, uznesenie bolo prijaté. 
  

Úloha č. 11-08/445: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 10.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK č. 334-PLO/O-5413/2010 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: SATRO, s.r.o.        číslo registrácií: TKR/9, TKR/121 
 
Uznesenie č. 11-08/3.386: 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. 334-PLO/O-5413/2010 zo dňa 09.11.2010 prevádzkovateľ retransmisie č. 
TKR/9 a TKR/121 spoločnosť SATRO, s.r.o., Bratislava 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že poskytoval retransmisiu programových služieb HISTORY CHANNEL SD, HISTORY 
CHANNEL HD, COOL tv a DELUXE LOUNGE bez súhlasu pôvodných vysielateľov, 

 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/446: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti SATRO s.r.o., Bratislava. 
T: 26.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/447: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 06.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č. 335-PLO/O-5414/2010 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: Slovak Telekom, a.s.       číslo registrácie: TKR/255 
  
Uznesenie č. 11-08/4.387: 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. 335-PLO/O-5414/2010 Slovak Telekom, a.s. 

 
po r u š i l 

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

 
tým, 

 
že poskytoval retransmisiu programových služieb Private Spice, National Geographic HD, M1 a TV 2 
bez súhlasu pôvodných vysielateľov, 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/448: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/449: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č. 395-PLO/O-6167/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5001/379-2010) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: Ján Gregor         číslo registrácie: TKR/134 
 
Uznesenie č. 11-08/5.388: 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. 395-PLO/O-6167/2010 zo dňa 21.12.2010, prevádzkovateľ retransmisie č. 
TKR/134, Ján Gregor, Dubnica nad Váhom, 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 
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že minimálne v čase od 24.02.2011 do 06.03.2011 poskytoval retransmisiu programových služieb 
PUBLIC TV a n-tv v káblových distribučných systémoch v obci Beckov bez súhlasu ich pôvodných 
vysielateľov, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/450: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/451: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK č. 396-PLO/O-6168/2010 zo dňa 21.12.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5001/379-2010) 
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: Dušan – Sika – STELAR       číslo registrácie: TKR/156 
 
Uznesenie č. 11-08/6.389: 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. 396-PLO/O-6168/2010 vedené proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/156 
Dušan – Sika – STELAR, Čachtice, vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) 
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zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať retransmisiu programových služieb len so súhlasom pôvodných 
vysielateľov týchto programových služieb podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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. 11-08/452: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/453: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. d) zákona  č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK : Poprad Reality Invest, a.s.      číslo licencie: R/86 
 
Uznesenie č. 11-08/7.390: 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 s licenciou č. R/86, spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s., Poprad vo veci: 

1. možného naplnenia skutkového stavu § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, 
že frekvencia 94,8 MHz Košice nie je vysielateľom využívaná na účely, na ktoré mu bola 
pridelená, 

2. možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s tým, že vysielateľ nevysielal v súlade s udelenou licenciou. 

 
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. 11-08/454: Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo 
veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 10.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 865/94-2011      
(na vysielanie programu Chilli, sex a samba z dňa 22.1.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
  
Uznesenie č. 11-08/8.391: 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. 865/94-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju v časti týkajúcej sa odvysielania predmetného programu medzi 
06:00 hod. – 22:00 hod. 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. 11-08/455: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-08/8.392: 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. 865/94-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju v časti týkajúcej sa odvysielania programu Dievča na zabitie 
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  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/456: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
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Uznesenie č. 11-08/8.393: 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 
22.01.2011 o cca 17:10 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Chilli, sex a samba, 
ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, 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 za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/457: 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: 10.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/458: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 931/96-2011     
(na vysielanie programu Nie je čo stratiť z dňa 19.2.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 11-08/9.395: 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 
19.02.2011 o cca 14:23 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Nie je čo stratiť , 
ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 12 rokov, 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 za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-08/459: 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: 10.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/460: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 762/81-2011, 765/82-2011 a 825/84-2011      
(na vysielanie upútavky na program Česko Slovenská SuperStar zo dňa 12. 2. 2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-08/10.396: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie voči 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 12.02.2011 o cca 10:29 hod. a cca 18:39 hod. odvysielal 
v rámci programovej služby TV Markíza, komunikát propagujúci druhú sériu programu Česko 
Slovenská SuperStar, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby bola reklama čestná a 
slušná. 
 
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. 11-08/461: 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: 10.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/462: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-08/10.397: 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. 
762/81-2011, 765/82-2011, 825/84-2011 smerujúce voči vysielaniu programovej služby TV Markíza 
a uznala sťažnosti v časti týkajúcej sa možného porušenia § 20 ods. 1 a 3 a 19 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 308/2000 Z.z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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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. 11-08/463: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-08/10.398: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV Markíza dňa 12.02.2011 odvysielal pred a 
počas programu Bláznivý Jimov život o cca 10:16 hod. a o cca 10:35 hod. komunikát označujúci za 
sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s. a po programe Bláznivý Jimov život o cca 10:43 
hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s., ktoré mohli 
naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu 
reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby 
nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby. 
 
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. 11-08/464: 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: 10.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1336/132-2011     
(na vysielanie upútavky k programu Kapor na torte, vysielanie TV Joj z dňa 23. 2. a 25. 2. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-08/11.399:  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. 1336/132-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV JOJ 
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vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. 
za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/465: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-08/11.400:  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, vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s tým, že dňa 19.02.2011 odvysielal v rámci programovej služby JOJ upútavky na program PANELÁK 
o cca 15:08 hod., HOVORME O SEXE o cca 15:09 hod., STRATENÉ DUŠE o cca 15:09 hod., GLEE o cca 
15:29 hod., PREZIDENTOV MUŽ o cca 15:36 hod., SÚDNA SIEŇ o cca 15:36 hod., OTEC V SUKNI o 
cca 16:06 hod., PANELÁK o cca 16:12 hod., dňa  23.02. 2011 odvysielal upútavky na program SÚDNA 
SIEŇ  - o cca 17:27 hod., POKOJ V DUŠI - o cca 17:55  hod., CHUTÍŠ MI!  - o cca 18:10 hod., 
SERVÍRKA -- o cca 18:11 hod., LOVCI POKLADOV  - o cca 18:11 hod., CSI: LAS VEGAS  - o cca 
18:42 hod., KOSTI  - o cca 18:42 hod., CSI: MIAMI  - o cca 18:43 hod., PANELÁK - o cca 18:43  
hod.,  dňa 25.02.2011 odvysielal upútavky na program CHUTÍŠ MI! - o cca 18:12 hod., GLEE  - o cca 
18:12 hod., SERVÍRKA  - o cca 18:13 hod., SEXI KOMPARZISTA - o cca 18:13hod., TAJNÝ SEN - 
o cca 18:41 hod., POKOJ V DUŠI - o cca 18:41 hod., UTAJENÉ BRATSTVO  - o cca 18:42 hod., 
LOVCI POKLADOV  - o cca 18:42 hod., PANELÁK  - o cca 18:43 hod., ŠÉFKA – o cca 17:48 
hod.,17:53 hod., 18:14 hod., 18.44 hod. a Návrat Kráľov – o cca  17:53 hod., dňa 22.01.2011 
odvysielal upútavky na program Stoj, lebo mamička vystrelí  - o cca 17:40 hod. a cca 18:52 hod., 
Strašidelný dom - o cca 17:47  hod., Súdna sieň  - o cca 17:48 hod., V sieti lží - o cca 17:49 hod. 
a o cca 18:52 hod., Vtierka castle  - o cca 18:19 hod., CSI: Miami - o cca 18:19 hod., Flash forward  - 
o cca 18:20 hod., Stratené duše  - o cca 18:20 hod., Vodný svet - o cca 18:53  hod., Panelák - o cca 
17:50 hod. a cca 18:54 hod, .ktoré neboli označené grafickým symbolom jednotného systému 
označovania po celý čas ich vysielania, 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 za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-08/466: 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: 10.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1142/123-2011      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 27.2.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-08/12.401: 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. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 27.02.2011 o cca 
19:00 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby TV Markíza v programe Televízne noviny 
príspevok s názvom. Cirkevná daň, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/467: 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: 10.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/468: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 842/91-2011     
(na vysielanie programu Profesionáli z dňa 16. 2. 2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-08/13.402: 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. 842/91-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka 
vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
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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. 11-08/469: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1132/117-2011     
(na vysielanie programu Noviny – Zhoreli psožrúti? z dňa 24. 2. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 11-08/14.403: 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. 1132/117-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/470: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 629/30-2011 a sťažnosť č. 645/32-2011     
(na vysielanie FUN RADIA – hudobná skladba Černí Andělé z 5.2.2011 )  
Vysielateľ: RADIO, a.s.         číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 11-08/15.404: 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. 
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629/30-2011 a 645/32-2011, smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby FUN RADIO 
vysielateľa RADIO, a.s., Bratislava, držiteľa licencie č. R/71 a uznala ich 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. 11-08/471: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2052/199-2011     
(na vysielanie programu Večerníček z dňa 22. 3. 2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-08/16.405: 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. 2052/199-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Jednotka 
vysielateľa na základe zákona - Rozhlas a televízia Slovenska a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/472: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1037/108-2011     
(na vysielanie programu  FOKUS z dňa 25. 2. 2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
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Uznesenie č. 11-08/17.406: 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. 
1037/108-2011, smerujúcu voči programu FOKUS odvysielanému dňa 25.02.2011 o cca 18:43 hod. 
v rámci televíznej programovej služby Dvojka vysielateľa Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na 
základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/473: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.18/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 5. a 7. 3 2011) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie:  T/41 
 
Uznesenie č. 11-08/18.407: 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 05.03.2011 o cca 22:31 hod a dňa 07.03.2011 o cca 19:48 hod odvysielal reklamný 
šot na liek IBALGIN FAST, pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala 
jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku 
obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej k lieku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-08/474: 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: 10.05.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-08/18.408: 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 05.03.2011 odvysielal reklamný šot na liek Olynth HA o cca 22:33 hod., pri ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na 
pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre 
používateľov lieku pribalenej k lieku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/475: 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: 10.05.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-08/18.409: 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 07.03.2011 odvysielal reklamný šot na liek Nalgesin S o cca 19:50 hod., pri ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na 
pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre 
používateľov lieku pribalenej k lieku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-08/476: 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: 10.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 19/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 22.1.2011 a 19.02.2011) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.               číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-08/19.410: 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, držiteľovi 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 22.01.2011 o cca 
17:44 hod. odvysielal reklamný šot na liek Paralen Hot Drink, pri ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné 
prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov 
lieku pribalenej k lieku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/477: 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: 10.05.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-08/19.411: 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, držiteľovi 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 22.01.2011 o cca 
18:17 hod. odvysielal reklamný šot na liek TANTUM VERDE, pri ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné 
prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov 
lieku pribalenej k lieku. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
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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. 11-08/478: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 10.05.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-08/19.412: 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, držiteľovi 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 19.02.2011 o cca 
15:06 hod. odvysielal reklamný šot na liek ROBITUSSIN, pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, 
aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia 
o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej 
k lieku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/479: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 10.05.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-08/19.413: 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, držiteľovi 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 19.02.2011 o cca 
15:33 hod. odvysielal reklamný šot na liek MUCOSOLVAN Mäkké pastilky, pri ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné 
prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov 
lieku pribalenej k lieku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/480: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 10.05.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-08/19.414: 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, držiteľovi 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 19.02.2011 o cca 
16:09 hod. odvysielal reklamný šot na liek MAXFLU, pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu, aby 
reklama na liek obsahovala jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia 
o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácii pre používateľov lieku pribalenej 
k lieku. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/481: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 10.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 17/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 4.3., 11.3.2011) 
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o   číslo licencie: T/84 
 
Uznesenie č. 11-08/20.415: 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. 
17/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 04.03.2011 a 11.03.2011 vysielateľa Karloveská realizačná 
spoločnosť s.r.o., Bratislava, s licenciou č. T/84 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
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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. 11-08/482: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 20/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 7. a 13.3.2011) 
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce n/ Bebr.     číslo licencie: T/227 
 
Uznesenie č. 11-08/21.416: 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. 20/11/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dní 07.03.2011 a 13.03.2011 vysielateľa Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce 
nad Bebravou, s licenciou č. T/227 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
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. 11-08/483: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 21/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28.2.2011) 
Vysielateľ: Telegal, s.r.o.      číslo licencie: T/186 
 
Uznesenie č. 11-08/22.417: 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 Telegal, s.r.o., držiteľovi licencie č. T/186 vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 
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písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam 
vysielania zo dňa 28.02.2011 v čase od 17:00 do 21:00 hod.  
 
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. 11-08/484: 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: 10.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 22/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 15.3.2011) 
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava         číslo licencie: T/218 
 
Uznesenie č. 11-08/23.418: 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. 22/11/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 15.03.2011 vysielateľa MEGA MAX MEDIA,  s.r.o., Bratislava, s licenciou č. T/218 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
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. 11-08/485: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
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 
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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 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 11-08/24.419: 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 
správnych konania č. 417-PLO/O-6189/2010 a 418-PLO/O-6190/2010 MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o.  

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 03.10.2010 o cca 20:02 hod., 20:28 hod., 
20:34 hod., 20:56 hod., 21:01 hod., 21:24 hod., 21:33 hod., 21:56 hod., 22:03 hod, 22:31 hod. a 22:51 
hod. odvysielal pred, po a počas programu Talentmania komunikáty označujúce za sponzora programu 
spoločnosť Lyoness Slovakia, s.r.o., ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z., čím došlo k odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného oddelenia od 
iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby,  
 
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 
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Vendrinský za 
Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/486: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
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 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Uznesenie č. 11-08/25.420: 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. 420-PLO/O-6192/2010 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

 p o r u š i l 
 

 I.  povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 27.09.2010 o cca 19:49 hod. a 19:53 hod. 
pred a po programe Počasie odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť 
TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z., čím došlo k odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného oddelenia od 
iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby, 
 
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. povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 27.09.2010 v čase medzi 19:00 hod a 20:00 
hod. odvysielal reklamné šoty vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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. 11-08/487: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
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 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 11-08/26.421: 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 
správnych konaní č. 11-PLO/O-126/2010 a 421-PLO/O-6193/2010 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o.  
 

 p o r u š i l 
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 I.  povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 29.09.2010 o cca 20:10 hod a 22:04 hod. 
odvysielal pred a po programe Modré z neba komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť 
TONDACH SLOVENSKO, s.r.o., ktorý naplnil definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z., bez jeho oddelenia zvukovo-obrazovými prostriedkami od tohto programu, čím došlo k 
odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej 
služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby,  
 
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. povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 29.09.2010 v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. 
odvysielal reklamné šoty vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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 
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Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/488: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
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 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 11-08/27.422: 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 
správnych konaní č. 431-PLO/O-85/2010 a 432-PLO/O-86/2010 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o.  
 

p o r u š i l 
 

 I.  povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 30.09.2010 o cca 21:03 hod., 21:30 hod. 
a 22:02 hod. odvysielal pred, počas a po programe Ordinácia v ružovej záhrade odvysielal 
komunikáty označujúce za sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s., ktoré naplnil 
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím došlo k odvysielaniu reklamy bez jej 
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná 
s inými zložkami programovej služby, 
 
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. 
 

II. povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 30.09.2010 v čase 21:00 hod. – 22:00 hod. 
a v čase medzi 22:00 hod. – 23:00 hod. odvysielal reklamné šoty vo väčšom časovom rozsahu ako 
povolených 12 minút, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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. 11-08/489: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.:  

• 428-PLO/O-82/2010 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: Ordinácia v ružovej záhrade/sponz. odkaz: Orange Slovensko, 
a.s./28.09.2010 

• 419-PLO/O-6191/2011 zo dňa 21.12.2010 
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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./28.09.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 11-08/28.423: 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 
správnych konaní č. 419-PLO/O-6191/2010 a 428-PLO/O-82/2010 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o.  
 

 p o r u š i l 
 

 I.  povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 28.09.2010 o cca 21:05 hod, 21:32 hod a 
22:01 hod. odvysielal pred, počas a po programe Ordinácia v ružovej záhrade komunikáty označujúce 
za sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s., ktoré naplnil definíciu reklamy podľa § 32 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím došlo k odvysielaniu reklamy bez jej rozoznateľného a zreteľného 
oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami 
programovej služby, 
 
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. povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 28.09.2010 v čase 21:00 hod. – 22:00 hod. 
odvysielal reklamné šoty vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút, 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
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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. 11-08/490: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č. 36-PLO/O-762/2010 zo dňa 26.01.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 5265/273-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Panelák/26.11.2009 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-08/29.424: 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. účinného ku dňu 26.11.2009 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 
318/2009 Z.z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 
308/2000 Z.z. účinného ku dňu 26.11.2009 rozhodla, že účastník správneho konania č. 36-PLO/O-
762/2010 MAC TV, s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného ku dňu 26.11.2009  
 

tým, 
 
že dňa 26.11.2009 o cca 20:16 hod. odvysielal sponzorovaný program Panelák, v ktorom osobitnými 
propagačnými zmienkami došlo k priamej podpore služby LOTO sponzora programu TIPOS, národná 
lotériová spoločnosť, a.s., 
 
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. 
 

za čo mu ukladá, 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3 písm. 
d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške  1.000,00 € , slovom jedentisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 26.11.2009: „Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 26.11.2009 je pokuta splatná do 30 dní 
odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, 
VS **11, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/491: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č. 111-PLO/O-1800/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 876/141-2010 smerujúcej voči vysielaniu televízie TA3 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy/Zlepšenie podnikania/18.01.2010 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 11-08/30.425: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) rozhodla, že správne konanie č. 111-PLO/O-1800/2010 vedené 
voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. podľa ust. § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 
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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. 11-08/492: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č. 134-PLO/O-2171/2010 zo dňa 13.04.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrovaní sťažností č. 1140/154-2010, 1141/155-2010, 1288/169-2010 
smerujúcich voči vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/príspevok/deň: Šport/Tragická smrť sánkara/13.02.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 11-08/31.426: 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. 134-PLO/O-2171/2010 MAC TV s.r.o., Bratislava  

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm.  a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že v programe Šport dňa 13.02.2010 o cca 19:59 hod. odvysielal príspevok Tragická smrť sánkara, 
ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti zosnulého 
gruzínskeho sánkara Nodara Kumaritashviliho,  

 
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 ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10.000,00 €, slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **11, KS 6548. 
 
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. 11-08/493: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č. 405-PLO/O-6177/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5559/417-2010 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaná sekcia/program: Zábava/Academia destructiva-Televízor 
ÚK: MAC TV s.r.o.      internetová stránka: www.huste.tv 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 11-08/32.427: 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. 405-PLO/O-6177/2010 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že dňa 14.03.2011 označil program Academia destructiva – Televízor, ako nevhodný pre vekovú 
skupinu maloletých do 15 rokov v katalógu programov služby huste.tv poskytovanej na internetovej 
stránke www.huste.tv v sekcii zábava, čím nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania,  

 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/494: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/495: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č. 404-PLO/O-6176/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5126/387-2010  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Largo Winch/23.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 11-08/33.428: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 404-PLO/O-6176/2010 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 23.10.2010 o cca 20:22 hod. program Largo 
Winch, ktorý počas druhého 30-minútového časového úseku (20:51:58 až 21:21:58 hod.) dvakrát 
prerušil zaradením reklamného bloku o cca 20:52:38 hod. a 21:12:07 hod. a počas štvrtého 30-
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minútového časového úseku (21:51:58 až 22:21:58 hod.) dvakrát prerušil zaradením reklamného bloku 
o cca 21:52:23 hod. a 22:20:36 hod., 
 
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. 11-08/496: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č. 415-PLO/O-6187/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/dni: Camp Rock 2/01.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 11-08/34.429: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 415-PLO/O-6187/2010 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l 
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povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 01.10.2010 o cca 21:20 program Camp Rock 
2, ktorý počas štvrtého 30-minútového časového úseku (22:50:12 až 23:20:12 hod.) dvakrát prerušil 
zaradením reklamy o cca 22:53:47 hod. a o cca 23:16:34 hod.,  
 
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. 11-08/497: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 35/ 
SK č. 416-PLO/O-6188/2010 zo dňa 21.12.2010 
Doplnenie: Správa č. 90/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Česko Slovensko má talent/03.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 11-08/35.430: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
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308/2000 Z.z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že správne 
konanie č. 416-PLO/O-6188/2010 vedené voči MAC TV s.r.o.  podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
  

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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. 11-08/498: 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: 10.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č. 15-PLO/O-130/2011 zo dňa 11.01.2011 
Doplnenie: Sťažnosť č. 5100/389-2010 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Začarovaní/16.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 11-08/36.431: 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. 15-PLO/O-130/2010 vedené voči MAC TV s.r.o.  podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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. 11-08/499: 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: 10.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č. 

• 13-PLO/O-128/2011 zo dňa 11.01.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5100/389-2010) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/komunikát/deň: Začarovaní/Danone/16.10.2010 

• 14-PLO/O-129/2011 zo dňa 11.01.2011  
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5100/389-
2010) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/komunikát/deň: Začarovaní/Orange a.s./16.10.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 11-08/37.430: 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. 14-PLO/O-129/2011 a č. 13-PLO/O-128/2011 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že na televíznej programovej službe JOJ dňa 16.10.2010 odvysielal po programe Začarovaní o cca 
22:40 hod. komunikáty označujúce za sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s. 
a Danone s.r.o., ktoré naplnili definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. bez ich 
oddelenia zvukovo-obrazovými prostriedkami od tohto programu, čím došlo k odvysielaniu reklamy 
bez jej rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebola 
zameniteľná s inými zložkami programovej služby,  

 
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 porušene 
zákona. 
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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. 11-08/500: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 17-PLO/O-132/2011 zo dňa 11.01.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5233/392-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 3 písm. b)  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/dni: Týždenník/22.09.2010 až 29.09.2010 
ÚK: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.      číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 11-08/38.432: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 17-PLO/O-132/2011 "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o."  
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že v dňoch 22.09.2010 až 29.09.2010 zaradil do programu Týždenník rubriku s kreslenými vtipmi, 
odvysielaním ktorej došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti predmetného programu. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-1, 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  zdržal sa 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 8-0-1, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/501: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/502: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
SK č. 35-PLO/O-456/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 5344/399-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Televízne noviny/Socha T. G. Masaryka/28.10.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-08/39.432: 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. 35-PLO/O-456/2011 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 28.10.2010 o cca 19:00 hod. na programovej službe TV MARKÍZA odvysielal v rámci 
programu Televízne noviny príspevok Socha T. G. Masaryka, v ktorom došlo k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti,  

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu –  upozornenie na 
porušenie zákona. 
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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. 11-08/503: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/504: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
SK č. 36-PLO/O-457/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
5508/411-2010, 5838/430-2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 2 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z.z. v spojení s § 30 
ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb.) 
Monitorovaný program/príspevok/deň: Správy/Bezpečnosť na sídlisku/13.11.2010 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 11-08/40.433: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 36-PLO/O-
457/2011 C.E.N. s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. v spojení  
s § 30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb.  

 
tým, 

 
že dňa 23.11.2010 o cca 18:00 hod. odvysielal v rámci programu Správy príspevok s názvom 
Bezpečnosť na sídlisku, v ktorom poskytol priestor kandidátovi na post primátora B. Stankovi, čím 
došlo k nezabezpečeniu vyváženosti a nestrannosti,  
 
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 § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3 písm. 
e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 670,00 € , slovom šesťstosedemdesiat eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **11, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 7-2-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 11-08/505: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/506: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 42-PLO/O-463/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie: Správa  č. 100/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 3 písm. l)  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/dni: súvislý záznam vysielania/29.10.2010 a 02.11.2010 
ÚK: MH-INSTINCT  s.r.o.       číslo licencie: T/194 
 
Uznesenie č. 11-08/41.434: 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. 42-PLO/O-463/2011 MH-INSTINCT s.r.o, 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
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že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 29.10.2010 v čase od 19:00 do 
20:00 hod. a zo dňa 2.11.2010 v čase od 16:00 do 20:00 hod. 

 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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. 11-08/507: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 43-PLO/O-464/2011 zo dňa 25.01.2011 
Doplnenie: Správa č. 100/10/TV  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 36 ods. 2  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: reklama, inzeráty/29.10.2010 
ÚK: MH-INSTINCT  s.r.o.       číslo licencie: T/194 
 
Uznesenie č. 11-08/42.435: 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. 43-PLO/O-464/2010 MH-INSTINCT s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
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tým, 

 
že dňa 29.10.2010 v čase medzi 16:00 a 17:00 hod. prekročil 12 minútový vysielací čas vyhradený na 
vysielanie reklamných šotov počas jednej hodiny o cca 34 minút 30 sekúnd a v čase medzi 18:00 
a 19:00 hod. prekročil 12 minútový vysielací čas vyhradený na vysielanie reklamných šotov počas 
jednej hodiny o cca 13 minút 08 sekúnd 
 
Hlasovanie: 

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

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

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

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

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

Úloha č. 11-08/508: 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: 12.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 97-PLO/O-895/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5835/427-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 2 písm. c)  zákona  č. 308/2000 Z.z. v spojení s § 
30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb.) 
Monitorovaný program/deň: Levočský televízny magazín/22.11.2010 
ÚK: L & L média, s.r.o.         číslo licencie: TD/25 
 
Uznesenie č. 11-08/43.436: 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 



 51 

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. 97-PLO/O-895/2011 L & L média, s.r.o. 

 
p o r u š i l 

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

ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb. 
 

tým, 
 

že dňa 22.11.2010 o cca 17:00 hod. odvysielal program Levočský televízny magazín, v ktorom odzneli 
informácie o stave športu v meste Levoča a v ktorom došlo k nezabezpečeniu vyváženosti 
a nestrannosti, 
 
Hlasovanie: 

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

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

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  zdržal sa 
Haťapka za 
Holan   zdržal sa 
Podracká      proti 
Škultéty  za 
Štibrányi proti 
Vendrinský za 

Výsledok hlasovania: 5-2-2, uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 11-08/509: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/510: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 44/ 
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SK č.: 98-PLO/O-896/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5836/428-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 2 písm. c)  zákona  č. 308/2000 Z.z. v spojení s § 
30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb.) 
Monitorovaný program/dni: Levočský televízny magazín/22.11.2010, 24.11.2010 
ÚK: L & L média, s.r.o.         číslo licencie: TD/25 
 
Uznesenie č. 11-08/44.437: 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. 98-PLO/O-896/2011 L &L média, s.r.o., Spišská Nová Ves, držiteľ 
licencie č. TD/25, 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 30 
ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb. 

 
tým, 

 
že dňa 22.11.2010 o cca 19:00 hod. a dňa 24.11.2010 o cca 17:00 hod. a cca 19:00 hod. odvysielal 
v rámci programu Levočský televízny magazín príspevok, v ktorom odzneli informácie o „údajnom“ 
predaji zimného štadióna a v ktorom nebola zabezpečená vyváženosť a nestrannosť, 

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

 
Úloha č. 11-08/511: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/512: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 99-PLO/O-897/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5836/428-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 2 písm. c)  zákona  č. 308/2000 Z.z. v spojení s § 
30 ods. 11 zákona č. 346/1990 Zb.) 
Monitorovaný program/dni: Levočský televízny magazín/26.11.2010 
ÚK: L & L média, s.r.o.         číslo licencie: TD/25 
 
Uznesenie č. 11-08/45.438: 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. 99-PLO/O-897/2011 L &L média, s.r.o., Spišská Nová Ves, držiteľ 
licencie č. TD/25, 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 30 
ods. 11 zákona č. 346/1990 Zb.  

 
tým, 

 
že dňa 26.11.2010 o cca 17:00, cca 18:00 a cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu Levočský 
televízny magazín príspevok obsahujúci informácie o „údajnom“ odpredaji zimného štadiónu v meste 
Levoča, ktorý bol v prospech a neprospech kandidátov v komunálnych voľbách  v meste Levoča  

 
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.  
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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. 11-08/513: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/514: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 103-PLO/O-901/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5637/421-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia   § 16 ods. 3 písm. l)  zákona  č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: súvislý záznam vysielania/20.11.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-08/46.439: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 103-PLO/O-901/2011 spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

porušil  
 

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

tým, 
 
že neposkytol súvislý záznam vysielania programovej služby JOJ zo dňa 20.11.2010 v čase od 20:00 
do 23:00 hod. na vyžiadanie Rady 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský za 
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Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,00 €, slovom jednostošesťdesiatpäť 
eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***10,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 11-08/515: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 47/ 
SK č. 96-PLO/O-894/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
6231/464-2010, 12/2-2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Pokus o samovraždu/23.12.2010 cca 19:00 hod. 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-08/47.440: 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. 96-PLO/O-894/2011 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., podľa § 30 ods. 1 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Hlasovanie: 

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

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

Úloha č. 11-08/516: 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: 10.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/517: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 48/ 
SK č. 105-PLO/O-903/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa č.1/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: reklamný  šot Pantoloc control /07.12.2010 cca 18:40 hod. 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-08/48.441: 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. 105-PLO/O-903/2011 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
tým, 

 
že dňa 07.12.2010 o cca 18:40 odvysielal v rámci programovej služby TV MARKÍZA reklamný šot na 
liek Pantoloc control, pri ktorom nezabezpečil, aby reklama na liek obsahovala jednoznačnú 
a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého 
v písomnej informácii pre používateľov liekov pribalenej k lieku, 
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 4.500,00 €, slovom štyritisícpäťsto eur.  
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Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 

 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ...11, KS 6548. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 9-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-08/518: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 49/ 
SK č. 137-PLO/O-1249/2011 zo dňa 01.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
170/13-2011) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný program/deň: Trhni si!/13.01.2011 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-08/49.442: 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, účastník správneho 
konania č. 137-PLO/O-1249/2011 MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

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

  
tým,  

 
že dňa 13.01.2011 o cca 20:13 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ program Trhni si!, 
ktorý označil ako nevhodný pre maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania,  
 
Hlasovanie: 

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

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

za čo mu ukladá, 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 10.000,00 €, slovom desaťtisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***11,KS6548. 
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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. 11-08/519: 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: 26.05.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-08/520: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.05.2011          Z: PgO 
 
K bodu 50/ 
SK č.: 356-PLO/D-5685/2010 zo dňa 24.11.2010 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: Arpád Holos Vinica       
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 51/ 
SK č.: 21-PLO/D-238/2011 zo dňa 19.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/125, TD/14 
ÚK: C.E.N. s.r.o.         číslo licencií: T/125, TD/14 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 52/ 
SK č.: 57-PLO/D-577/2011 zo dňa 04.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/84 
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.     číslo licencie: T/84  
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
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K bodu 53/ 
SK č.: 145-PLO/D-1559/2011 zo dňa 16.03.2011 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencie č. T/229 
ÚK: Decora, s.r.o.        číslo licencie: T/229 
        Peter Malicher 
        Mesto Čadca  
        Ing. Vladislav Štetiar 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 54/ 
SK č.: 7-PLO/D-118/2011 zo dňa 13.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/156 
ÚK: Dušan-Sika – STELAR      číslo registrácie: TKR/156 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 55/ 
SK č.: 66-PLO/D-512/2011 zo dňa 01.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/111 
ÚK: Július Pereszlényi, Servis TV - Video    číslo registrácie: TKR/111 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 56/ 
SK č.: 70-PLO/D-396/2011 zo dňa 27.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/144 
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/144 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 57/ 
SK č.: 119-PLO/D-396/2011 zo dňa 27.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/143 
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/143 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 58/ 
SK č.: 32-PLO/D-373/2011 zo dňa 26.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/9 
ÚK:  SATRO s.r.o.        číslo registrácie: TKR/9 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 59/ 
SK č.: 111-PLO/D-373/2011 zo dňa 26.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121 
ÚK:  SATRO s.r.o.        číslo registrácie: TKR/121 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 60/ 
SK č.: 71-PLO/D-425/2011 zo dňa 28.01.2011 
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vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/293 
ÚK: 3o media, s.r.o.         číslo registrácie: TKR/293 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 61/ 
SK č.: 72-PLO/D-424/2011 zo dňa 28.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/300 
ÚK: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.    číslo registrácie: TKR/300 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 62/ 
SK č.: 78-PLO/D-468/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/183 
ÚK: PO-MA spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/183 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 63/ 
SK č.: 81-PLO/D-536/2011 zo dňa 02.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/272 
ÚK: Slovanet, a.s.         číslo registrácie: TKR/272 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
64/ Rôzne 
 
 
 
V Bratislave dňa 26.04.2011 
  
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

                                                                
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Pavol Dinka 
 
 


