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Zápisnica č. 10/2011 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo v dňoch 24.05.2011 

o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Alakša 
 
Rokovanie Rady otvoril podpredseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
Hlasovanie o návrhu programu: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č. 33-PLO/O-454/2011 zo dňa 25.01.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: DUNA – COLOR, s.r.o.        
 
3/ SK č.: 203-PLO/O-2817/2009 zo dňa 31.08.2009 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/254 
 
4/ Sťažnosť č. 1364/140-2011 zo dňa 10.03.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods.7 písm. a)  zákona  č. 308/2000 Z.z.)  
Sťažnosť smeruje proti : EUROPA 2, a.s.     číslo licencie: R/49 
 
5/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2017/187-2011      
(na vysielanie programu Mladí o mladých - Diana z dňa 30.3.2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    
 
6/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1718/178-2011, 1737/179-2011   
(na vysielanie programu Hemendex reklama Clavin z 21. 3. – 23.3. 2011)  
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.      číslo licencie: R/66       
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1671/176-2011     
(na vysielanie programu Šéfka z dňa 19.3.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 1871/185-2011      
(na vysielanie upútavky na film 300 z dňa 6.3.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1324/127-2011      
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 7.3.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
10/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 1485/171-2011, 1485/172-2011,1531/173-2011     
(na vysielanie programu : sponzorský odkaz Clavin ultra, reklama na sexi žuvačku z dní 8.3.2011, 
11.3.2011 a 13.3.2011)  
Vysielateľ:Rádio VIVA a.s., TAM ART PRODUCTIONS s.r.o. číslo licencie: R/70, R84 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1325/128-2011  
(na vysielanie upútavky na program CRANK: Zastaň a zomrieš! zo dňa 08.03.2011 a 11.03.2011 a na 
program Črepiny*  zo dňa 10.03.2011 a upútavky na program Črepiny* zo dňa 10.03.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1327/131-2011     
(na vysielanie programu Hitman zo dňa 5. 3. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
13/ Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 2016/186-2011; č. 2863/233-2011  
(na vysielanie sponzorského odkazu FunFón z dňa 30.3.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1326/129-2011      
(na vysielanie filmu Úder z nebies  zo dňa 26.2.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 30/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: Správy STV z 19. 3. 2011 ) 
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona                 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 9/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 8.3.2011) 
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.               číslo licencie: T/216 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 25/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 4. a 18.3.2011) 
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky     číslo licencie: T/122 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 32/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:1.3.2011 ) 
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom             číslo licencie: T/91  
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19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 34/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 1. 4. 2011 a 4. 4. 2011 ) 
Vysielateľ: TV Poprad, s.r.o.           číslo licencie: T/123 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 36/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 18. 3. 2011 a 22. 3. 2011) 
Vysielateľ: Videoštúdio RIS spol. s r.o.         číslo licencie: T/33 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 24/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 6. 3. 2011) 
Vysielateľ: TV COM spol. s r.o.          číslo licencie: T/119 
 
22/ SK č.: 383-PLO/O-5052/2009 zo dňa 24.11.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4152/188-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie TV 
Markíza 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 2 písm. f)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Modré z neba/07.10.2009 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
23/ SK č.: 393-PLO/O-5063/2009 zo dňa 24.11.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3617/144-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/dni: Ranná šou s Adelou a Sajfom/21.08., 24.08., 25.08., 26.08., 27.08., 28.08., 
31.08.2009  
ÚK: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39 
 
24/ SK č. 100-PLO/O-898/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5967/442-2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: King Kong /12.12.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
25/ SK č. 139-PLO/O-1251/2011 zo dňa 01.03.2011 
Doplnenie: Správa o monitorovaní vysielania TA3 v období kampane, moratória a volieb do orgánov 
samosprávy obcí (Monitorované obdobie: 10.11.2010 - 27.11.2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/dni: Téma dňa/16.11.2010, 22.11.2010, 23.11.2010 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
26/ SK č. 148-PLO/O-1608/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6102/455-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: Nurofen pre deti Jahoda/18.12.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
27/ SK č. 151-PLO/O-1614/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6138/457-
2010) 
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(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: Olynth HA/18.12.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
28/ SK č. 152-PLO/O-1615/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6138/457-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/dni: Pantoloc Control/18.12.2010, 19.12.20101, 26.12.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/7 
ÚP: 10:00 hod.  
 
29/ SK č. 153-PLO/O-1616/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6138/457-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: MIG-400/18.12.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
30/ SK č. 157-PLO/O-1620/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/dni: Theraflu prechladnutie a chrípka/18.12.2010 a 22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
31/ SK č. 158-PLO/O-1621/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: Muconasal plus/31.12.2010 a 22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.   
 
32/ SK č. 159-PLO/O-1622/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: PARALEN HOT DRINK/22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
33/ SK č. 160-PLO/O-1623/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: Voltaren Emulgel/22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
34/ SK č. 161-PLO/O-1624/2011 zo dňa 15.03.2011 
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Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: CELASKON LONG EFFECT/22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
35/ SK č. 162-PLO/O-1625/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: ASPIRIN COMPLEX/22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
36/ SK č. 163-PLO/O-1626/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: CENTRUM od A až po železo/22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
37/ SK č. 164-PLO/O-1627/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: COLDREX MaxGrip Lemon/22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
38/ SK č.: 244-PLO/O-2087/2011 zo dňa 29.03.2011 
Doplnenie: Správa č. 14/2011/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 reklamný šot/deň: Otrivin Complete/07.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/7 
ÚP: 10:00 hod.  
 
39/ SK č.: 245-PLO/O-2088/2011 zo dňa 29.03.2011 
Doplnenie: Správa č. 14/2011/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 reklamný šot/deň: Mucosolvan Retard/07.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/7 
ÚP: 10:00 hod.  
 
40/ SK č.: 246-PLO/O-2089/2011 zo dňa 29.03.2011 
Doplnenie: Správa č. 14/2011/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 reklamný šot/deň: neo-angin/07.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/7 
ÚP: 10:00 hod.  
 
41/ SK č.: 247-PLO/O-2090/2011 zo dňa 29.03.2011 
Doplnenie: Správa č. 14/2011/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.) 



 6 

Monitorovaný reklamný šot/deň: Linex/13.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
42/ SK č. 272-PLO/O-2403/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa č. 16/2011/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 reklamný šot/deň: Mucosolvan Mäkké pastilky/12.02.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
43/ SK č. 273-PLO/O-2404/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa č. 16/2011/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 reklamný šot/deň: Panadol Baby/12.02.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
44/ SK č. 274-PLO/O-2405/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa č. 16/2011/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 reklamný šot/deň: Tantum Verde/12.02.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
45/ SK č. 275-PLO/O-2406/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa č. 16/2011/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 reklamný šot/deň: Mucoplant Spitzwegerich Hustensaft/12.02.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
46/ SK č. 124-PLO/O-1236/2011 zo dňa 01.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
5886/435-2010, 5887/436-2010, 5888/434-2010) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný reklamný šot/deň: Oscillococcinum/05.12.2010 a 10.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
47/ SK č. 131-PLO/O-1243/2011 zo dňa 01.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5965/440-2010) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný reklamný šot/deň: MIG-400/10.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
48/ SK č. 136-PLO/O-1248/2011 zo dňa 01.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
6139/458-2010) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný reklamný šot/deň: Mucosolvan/20.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
NEVEREJNÉ 
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49/ SK č.: 61-PLO/D-445/2011 zo dňa 28.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/281 
ÚK: Izidor Heizer – MINI SERVIS, Horné Mýto               číslo registrácie: TKR/281 
 
50/ SK č.: 44-PLO/D-413/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/229 
ÚK:  Stavebné bytové družstvo Košice I.    číslo registrácie: TKR/229 
 
51/ SK č.: 63-PLO/D-517/2011 zo dňa 01.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/150 
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/150 
 
52/ SK č.: 107-PLO/D-873/2011 zo dňa 18.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/173 
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/173 
 
53/ SK č.: 260-PLO/D-2233/2011 zo dňa 08.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/180 
ÚK: TERMOBYT R, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/180 
 
54/ SK č.: 263-PLO/D-2319/2011 zo dňa 12.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/247 
ÚK: e-Net, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/247 
 
55/ SK č.: 264-PLO/D-2318/2011 zo dňa 12.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/102 
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/102 
 
56/ SK č.: 310-PLO/D-2867/2011 zo dňa 05.05.2011 
vo veci žiadosti o registráciu  retransmisie  KDS, IPTV 
ÚK: TESATEL, s.r.o.          
 
57/ SK č.: 141-PLO/D-1292/2011 zo dňa 08.03.2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS 
ÚK: T-services, s.r.o. 
 
58/ SK č.: 282-PLO/D-2446/2011 zo dňa 18.04.2011 
vo veci žiadosti o predlženie licencie na rozhlasové vysielanie R/89 
ÚK: Marián Dokupil – DOKO MEDIA       číslo licencie: R/89 
 
59/ SK č.: 60-PLO/D-641/2011 zo dňa 08.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie R/89 
ÚK: Marián Dokupil – DOKO MEDIA       číslo licencie: R/89 
 
60/ SK č.: 167-PLO/D-1717/2011 zo dňa 23.03.2011 
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností  
ÚK: D.EXPRES, a.s.           číslo licencie: R/66 
 
61/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods.7 písm. a)  zákona  č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK : Rádio VIVA, a.s.       číslo licencie: R/70 
 
62/ Rôzne  
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Ústne pojednávania:  
10:00 hod. - MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 638 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 11-10/1.554:  Rada schvaľuje návrh programu. 
  
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. 
 
K bodu 2/ 
SK č. 33-PLO/O-454/2011 zo dňa 25.01.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: DUNA – COLOR, s.r.o.        
 
Uznesenie č. 11-10/2.555: 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. 33-PLO/O-454/2011 vedené proti spoločnosti DUNA-COLOR, s.r.o., Kravany nad 
Dunajom, 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. 
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Úloha č. 11-10/639: 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: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK č.: 203-PLO/O-2817/2009 zo dňa 31.08.2009 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/254 
 
Uznesenie č. 11-10/3.556: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len zákona č. „308/2000 Z. z.“) a podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 203-LO/O-2817/2009 vo veci možného 
porušenia ustanovenia 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vedené voči účastníkovi konania: 
 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
Ševčenkova 36 
851 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

z a s t a v u j e  
 
správne konanie č. 203-LO/O-2817/2009 z dôvodu, že 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. 11-10/640: Kancelária Rady zašle rozhodnutie v správnom konaní č. 203-LO/O-2817/2009 
zo dňa 31.08.2009 účastníkovi konania, spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 
Bratislava.  
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
Sťažnosť č. 1364/140-2011 zo dňa 10.03.2011 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods.7 písm. a)  zákona  č. 308/2000 Z.z.)  
Sťažnosť smeruje proti : EUROPA 2, a.s.     číslo licencie: R/49 
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Uznesenie č. 11-10/4.557: 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. 1364/140-2011, smerujúcu voči využívaniu frekvencií 103,7 MHz Prešov a 107,1 
MHz Bardejov rozhlasovej programovej služby EUROPA 2 vysielateľa EUROPA 2, a.s. a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/641: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2017/187-2011      
(na vysielanie programu Mladí o mladých - Diana z dňa 30.3.2011)  
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 11-10/5.558: 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. 
2017/187-2011, smerujúcu voči programu Diana odvysielanému dňa 30.03.2011 o cca 20:15 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 za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/642: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
K bodu 6/  
Prešetrenie sťažnosti 
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Sťažnosti č. 1718/178-2011, 1737/179-2011   
(na vysielanie programu Hemendex reklama Clavin z 21. 3. – 23.3. 2011)  
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.      číslo licencie: R/66       
 
Uznesenie č. 11-10/6.559: 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. 
1718/178-2011, 1737/179-2011, smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej programovej služby Rádio 
EXPRES vysielateľa D.EXPRES, a.s. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/643: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1671/176-2011     
(na vysielanie programu Šéfka z dňa 19.3.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-10/7.560: 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 v rámci programovej služby JOJ odvysielal dňa 19.03.2011 o cca 11:06 hod. program Šéfka, 
klasifikovaním ktorého ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/644: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
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T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
Úloha č. 11-10/645: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1871/185-2011      
(na vysielanie programu 300 z dňa 6.3.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
  
Uznesenie č. 11-10/8.561: 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. 1871/185-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/646: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1324/127-2011      
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 7.3.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-10/9.562: 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. 1324/127-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA, vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala uvedenú sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/647: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-10/9.563: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči 
vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v rámci programovej služby TV MARKÍZA odvysielal dňa 
07.03.2011 o cca 21:14 hod. program Česko Slovenská SuperStar, ktorý počas časového úseku od 
21:44 hod. do 22:14 hod., ktorý zodpovedá druhému 30 minútového časovému úseku trvania 
predmetného programu, dvakrát prerušil zaradením reklamného bloku, a to o cca 21:51 hod. a o cca 
22:11 hod. 
 
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. 11-10/648: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 11-10/9.564: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 
l) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam 
vysielania zo dňa 07.03.2011 v čase od cca 21:10 hod. do cca 22:28 hod.  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
Alakša  za 
Dinka  za 
Haťapka za 
Holan   za 
Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
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Vendrinský neprítomný na hlasovaní 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/649: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1485/171-2011, 1485/172-2011,1531/173-2011     
(na vysielanie programu : sponzorský odkaz Clavin ultra, reklama na sexi žuvačku z dní 8.3.2011, 
11.3.2011 a 13.3.2011)  
Vysielateľ:Rádio VIVA a.s., TAM ART PRODUCTIONS s.r.o. číslo licencie: R/70, R84 
 
Uznesenie č. 11-10/10.565: 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. 
1485/171-2011, 1485/172-2011, 1531/173-2011, smerujúce voči vysielaniu rozhlasových 
programových služieb Rádio VIVA, Jemné Melódie vysielateľov Rádio VIVA, a.s., TAM ART 
PRODUCTIONS, s.r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 
za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/650: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia časti sťažností. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1325/128-2011     
(na vysielanie upútavky na program CRANK: Zastaň a zomrieš! zo dňa 08.03.2011 a 11.03.2011 a na 
program Črepiny*  zo dňa 10.03.2011 a upútavky na program Črepiny* zo dňa 10.03.2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-10/11.566:  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. 1325/128-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ, 
vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa vysielania pornografie podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

 
Hlasovanie: 
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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. 11-10/651: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-10/11.567:  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 § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s tým, že v rámci programovej služby JOJ odvysielal dňa 08.03.2011 o cca 22:23 hod. a dňa 
11.03.2011 o cca 00:15 hod. upútavku na program CRANK: Zastaň a zomrieš! a dňa 08.03.2011 o cca 
22:24 hod. upútavku na program Črepiny*, ktoré mohli obsahovať scény znázorňujúce pohlavný styk, 
čím mohlo dôjsť k porušeniu § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.    

 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/652: 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: 07.06.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-10/653: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1327/131-2011     
(na vysielanie programu Hitman zo dňa 5. 3. 2011)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-10/12.569:  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  
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I. § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že program Hitman odvysielaný na 
programovej službe JOJ dňa 05.03.2011 o cca 20:20 hod. v trvaní cca 114 minút 42 sekúnd 
(vrátane reklamných prerušení) prerušil paťkrát,  

II. § 34 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že program Hitman odvysielaný na 
programovej službe JOJ dňa 05.03.2011 o cca 20:20 hod. prerušil o cca 20:58 hod. a 21:59 hod. 
samostatným reklamným šotom propagujúcim spoločnosť Uni Credit Bank, 

III. § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 05.03.2011 v čase 20:00 hod. – 
21:00 hod. na televíznej programovej službe JOJ mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov 
v časovom rozsahu vyššom ako 12 minút. 
 

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. 11-10/654: 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: 07.06.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-10/655: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-10/12.573:  Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie voči MAC 
TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
05.03.2011 odvysielal v rámci programovej služby JOJ upútavku na program Áno, šéfe! o cca 20:45 
hod. a 21:49 hod a upútavku na program Šéfka o cca 20:07, o cca 20:20, o cca 20:39, o cca 20:46, o 
cca 20:47, o cca 21:14, o cca 21:22, o cca 21:23, o cca 21:43, o cca 21:49, o cca 21:50, o cca 22:36 a o 
cca 22:49 hod a dňa 11.03.2011 o cca 00:16 hod., ktoré neboli  označené grafickým symbolom 
jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania. 
  
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 11-10/656: 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: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 2016/186-2011; č. 2863/233-2011  
(na vysielanie sponzorského odkazu FunFón z dňa 30.3.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-10/13.574: 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. 
2016/186-2011, 2863/233-2011, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
MARKÍZA vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/657: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 11-10/13.575: 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 v rámci televíznej programovej služby TV Markíza dňa 30.03.2011 
odvysielal o cca 15:59 hod., o cca 16:00 hod. a  o cca 16:02 komunikát označujúci za sponzora 
programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s. ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu 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 neprítomný na hlasovaní 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/658: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1326/129-2011      
(na vysielanie filmu Úder z nebies  zo dňa 26.2.2011)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-10/14.576: 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. 1326/129-2011, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/659: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 30/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: Správy STV z 19. 3. 2011 ) 
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 11-10/15.577: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči 
vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona vo veci možného porušenia 
§ 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 19.03.2011 o cca 19:30 hod. 
odvysielal na televíznej programovej službe Jednotka v rámci programu Správy STV príspevok 
Neformálna debata o novele tlačového zákona, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 6-0-2, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/660: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 9/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 8.3.2011) 
Vysielateľ: Telemone, s.r.o.               číslo licencie: T/216 
 
Uznesenie č. 11-10/16.578: 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. 9/11/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 08.03.2011 vysielateľa Telemone, s.r.o., Bratislava, s licenciou č. T/216 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
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. 11-10/661: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 25/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 4. a 18.3.2011) 
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky     číslo licencie: T/122 
   
Uznesenie č. 11-10/17.579: 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. 
25/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 04.03.2011 a 18.03.2011 vysielateľa BENET, s.r.o., Nováky, s 
licenciou č. T/122 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 neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/662: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 32/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni:1.3.2011 ) 
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom             číslo licencie: T/91  
 
Uznesenie č. 11-10/18.580: 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. 
32/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní zo dňa 01.03.2011vysielateľa SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad 
Hronom, s licenciou č. T/91 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
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. 11-10/663: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 34/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 1. 4. 2011 a 4. 4. 2011 ) 
Vysielateľ: TV Poprad, s.r.o.           číslo licencie: T/123 
 
Uznesenie č. 11-10/19.581: 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. 
34/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že 
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v monitorovanom vysielaní z dní 01.04.2011 a 04.04.2011vysielateľa TV Poprad, s.r.o., Poprad, s 
licenciou č. T/123 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
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. 11-10/664: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 36/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 18. 3. 2011 a 22. 3. 2011) 
Vysielateľ: Videoštúdio RIS spol. s r.o.         číslo licencie: T/33 
 
Uznesenie č. 11-10/20.582: 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. 
36/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 18.03.2011 a 22.03.2011vysielateľa Videoštúdio RIS, spol. s r.o., 
Senica, s licenciou č. T/33 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
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. 11-10/665: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 24/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 6. 3. 2011) 
Vysielateľ: TV COM spol. s r.o.          číslo licencie: T/119 
 
Uznesenie č. 11-10/21.583: 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 
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„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi TV COM, spol. s r.o., Svätý Jur, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným nezabezpečením trvalého označenia svojej 
programovej služby Svätojurská televízia nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) dňa 
06.03.2011 o cca 14:00 počas vysielania programu obsahujúceho informácie z rokovania mestského 
zastupiteľstva a vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania z dňa 06.03.2011 v čase od cca 14:00 do cca 
16:28 hod. na vyžiadanie Rady. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 80-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/666: 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: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 383-PLO/O-5052/2009 zo dňa 24.11.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4152/188-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie TV 
Markíza 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 2 písm. f)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: Modré z neba/07.10.2009 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-10/22.584: 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 23.3.2009 
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 07.10.2009 rozhodla, že účastník správneho konania č. 383-PLO/O-
5052/2009 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 
povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 2 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 07.10.2009  

 
tým, 

 
že dňa 07.10.2009 o cca 20:11 hod. odvysielal program Modré z neba, ktorý nenáležitou formou 
zobrazil maloletého Dáriusa, ktorý bol vystavovaný psychickému utrpeniu, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 20.000,00 €, slovom dvadsaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 07.10.2009: „Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 07.10.2009 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 neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/667: 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: 24.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 393-PLO/O-5063/2009 zo dňa 24.11.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3617/144-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ  
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/dni: Ranná šou s Adelou a Sajfom/21.08., 24.08., 25.08., 26.08., 27.08., 28.08., 
31.08.2009  
ÚK: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 11-10/23.585: 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 23.3.2009 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 
77/2009 Z.z. (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 
308/2000 Z.z. účinného ku dňu 31.8.2009 rozhodla, že účastník správneho konania č. 393-PLO/O-
5063/2009 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného ku dňu 31.8.2009  
 

tým, 
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že v dňoch 21.08., 24.08., 25.08., 26.08., 27.08., 28.08., 31.08.2009 odvysielal v programe Ranná šou 
s Adelou a Sajfom informácie o bytovom dome FIVE STAR RESIDENCE, ktoré naplnili definíciu 
skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z, 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, 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 10.000,00 € , slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 31.8.2009: „Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. účinného ku dňu 31.8.2009 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 neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/668: 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: 24.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK č. 100-PLO/O-898/2011 zo dňa 15.02.2011 
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5967/442-2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/deň: King Kong /12.12.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 11-10/24.586: 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 
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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. 100-PLO/O-898/2011 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. 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 TV MARKÍZA odvysielal dňa 12.12.2010 o cca 20:16 hod. 
program King Kong, ktorý dvakrát prerušil počas šiesteho 30 minútového časového úseku v rozmedzí 
od 22:46:21 hod. do 23:16:21 zaradením reklamných blokov o cca 22:52:44 hod. a cca 23:12:35 hod.,  
 
Hlasovanie: 

Mistrík  za 
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. 
 

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 neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/669: 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: 24.06.2011          Z: PLO 
 
Úloha č. 11-10/670: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č. 139-PLO/O-1251/2011 zo dňa 01.03.2011 
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Doplnenie: Správa o monitorovaní vysielania TA3 v období kampane, moratória a volieb do orgánov 
samosprávy obcí (Monitorované obdobie: 10.11.2010 - 27.11.2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný program/dni: Téma dňa/16.11.2010, 22.11.2010, 23.11.2010 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 11-10/25.587: 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. 139-PLO/O-1251/2011 C.E.N. s.r.o. 

 
p o r u š i l 

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

 
tým,  

 
že dňa: 
- 16.11.2010 o cca 19:55 hod. odvysielal v rámci programovej služby TA3, v programe Téma dňa 

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

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

diskusiu s tromi kandidátmi na primátora mesta Bratislava z piatich kandidujúcich, 
 
ktorých odvysielaním došlo k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci 
vysielanej programovej služby TA3,  
 
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. 
 

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 
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Podracká      za 
Škultéty  za 
Štibrányi za 
Vendrinský neprítomný na hlasovaní 

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/671: 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: 24.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č. 148-PLO/O-1608/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6102/455-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: Nurofen pre deti Jahoda/18.12.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/672: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
SK č. 151-PLO/O-1614/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6138/457-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: Olynth HA/18.12.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/673: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č. 152-PLO/O-1615/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6138/457-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/dni: Pantoloc Control/18.12.2010, 19.12.20101, 26.12.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/7 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/674: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č. 153-PLO/O-1616/2011 zo dňa 15.03.2011 
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Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 6138/457-
2010) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: MIG-400/18.12.2010 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/675: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č. 157-PLO/O-1620/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/dni: Theraflu prechladnutie a chrípka/18.12.2010 a 22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/676: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 31/ 
SK č. 158-PLO/O-1621/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: Muconasal plus/31.12.2010 a 22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.   
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/677: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
SK č. 159-PLO/O-1622/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: PARALEN HOT DRINK/22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/678: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
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K bodu 33/ 
SK č. 160-PLO/O-1623/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: Voltaren Emulgel/22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/679: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č. 161-PLO/O-1624/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: CELASKON LONG EFFECT/22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/680: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 35/ 
SK č. 162-PLO/O-1625/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: ASPIRIN COMPLEX/22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/681: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č. 163-PLO/O-1626/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: CENTRUM od A až po železo/22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/682: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
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K bodu 37/ 
SK č. 164-PLO/O-1627/2011 zo dňa 15.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 364/27-
2011) 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: COLDREX MaxGrip Lemon/22.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/683: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 244-PLO/O-2087/2011 zo dňa 29.03.2011 
Doplnenie: Správa č. 14/2011/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 reklamný šot/deň: Otrivin Complete/07.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/7 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/684: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 245-PLO/O-2088/2011 zo dňa 29.03.2011 
Doplnenie: Správa č. 14/2011/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 reklamný šot/deň: Mucosolvan Retard/07.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/7 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/685: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 246-PLO/O-2089/2011 zo dňa 29.03.2011 
Doplnenie: Správa č. 14/2011/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 reklamný šot/deň: neo-angin/07.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/7 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/686: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 247-PLO/O-2090/2011 zo dňa 29.03.2011 
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Doplnenie: Správa č. 14/2011/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 reklamný šot/deň: Linex/13.01.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/687: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 42/ 
SK č. 272-PLO/O-2403/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa č. 16/2011/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 reklamný šot/deň: Mucosolvan Mäkké pastilky/12.02.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/688: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 43/ 
SK č. 273-PLO/O-2404/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa č. 16/2011/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 reklamný šot/deň: Panadol Baby/12.02.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/689: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 44/ 
SK č. 274-PLO/O-2405/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa č. 16/2011/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 reklamný šot/deň: Tantum Verde/12.02.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 

 
Úloha č. 11-10/690: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady.  
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 45/ 
SK č. 275-PLO/O-2406/2011 zo dňa 12.04.2011 
Doplnenie: Správa č. 16/2011/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
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(vo veci možného porušenia ustanovenia § 33 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Monitorovaný reklamný šot/deň: Mucoplant Spitzwegerich Hustensaft/12.02.2011 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/691: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 46/ 
SK č. 124-PLO/O-1236/2011 zo dňa 01.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosti č. 
5886/435-2010, 5887/436-2010, 5888/434-2010) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný reklamný šot/deň: Oscillococcinum/05.12.2010 a 10.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/692: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 47/ 
SK č. 131-PLO/O-1243/2011 zo dňa 01.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
5965/440-2010) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný reklamný šot/deň: MIG-400/10.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/693: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 48/ 
SK č. 136-PLO/O-1248/2011 zo dňa 01.03.2011 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
6139/458-2010) 
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Monitorovaný reklamný šot/deň: Mucosolvan/20.12.2010 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/694: Kancelária Rady pripraví materiál na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 61-PLO/D-445/2011 zo dňa 28.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/281 
ÚK: Izidor Heizer – MINI SERVIS, Horné Mýto               číslo registrácie: TKR/281 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
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K bodu 50/ 
SK č.: 44-PLO/D-413/2011 zo dňa 31.01.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/229 
ÚK:  Stavebné bytové družstvo Košice I.    číslo registrácie: TKR/229 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 51/ 
SK č.: 63-PLO/D-517/2011 zo dňa 01.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/150 
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.       číslo registrácie: TKR/150 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
 
K bodu 52/ 
SK č.: 107-PLO/D-873/2011 zo dňa 18.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/173 
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/173 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 53/ 
SK č.: 260-PLO/D-2233/2011 zo dňa 08.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/180 
ÚK: TERMOBYT R, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/180 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 11-10/699: Kancelária Rady pripraví materiál na nasledujúce zasadnutie Rady. 
T: 31.05.2011          Z: PLO 
 
K bodu 54/ 
SK č.: 263-PLO/D-2319/2011 zo dňa 12.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/247 
ÚK: e-Net, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/247 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 55/ 
SK č.: 264-PLO/D-2318/2011 zo dňa 12.04.2011 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/102 
ÚK: Holkatel, spol. s r.o.      číslo registrácie: TKR/102 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 56/ 
SK č.: 310-PLO/D-2867/2011 zo dňa 05.05.2011 
vo veci žiadosti o registráciu  retransmisie  KDS 
ÚK: TESATEL, s.r.o.          
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 57/ 
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SK č.: 141-PLO/D-1292/2011 zo dňa 08.03.2011 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS 
ÚK: T-services, s.r.o. 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 58/ 
SK č.: 282-PLO/D-2446/2011 zo dňa 18.04.2011 
vo veci žiadosti o predlženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie R/89 
ÚK: Marián Dokupil – DOKO MEDIA       číslo licencie: R/89 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 59/ 
SK č.: 60-PLO/D-641/2011 zo dňa 08.02.2011 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie R/89 
ÚK: Marián Dokupil – DOKO MEDIA       číslo licencie: R/89 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 60/ 
SK č.: 167-PLO/D-1717/2011 zo dňa 23.03.2011 
vo veci oznámenia o zmene právnych skutočností  
ÚK: D.EXPRES, a.s.           číslo licencie: R/66 
 
V zmysle § 11 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. sa zápisnica z tohto bodu nezverejňuje.  
 
K bodu 61/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 68 ods.7 písm. a)  zákona  č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK : Rádio VIVA, a.s.       číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 11-10/61.623: 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/70, spoločnosti RÁDIO VIVA, a.s., Bratislava vo veci: 

1. možného naplnenia skutkového stavu § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, 
že frekvencie 90,0 MHz Medzilaborce, 92,4 MHz Stropkov, 92,0 MHz Žiar nad Hronom, 
92,8 MHz Ružomberok, 107,0 MHz Dobšiná, 106,7 MHz Rimavská Sobota, 92,9 MHz 
Prievidza, 96,1 MHz Nitra nie sú vysielateľom využívané na účely, na ktoré mu boli 
pridelené, 

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 
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Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/707: Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo 
veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 07.06.2011          Z: PLO 
 
62/ Rôzne 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.aprílu 2011 

 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie čerpanie rozpočtu k 30.04. 2011.  

 
2/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 07.01.2011 – www.tv.eu..sk 
Oznamovateľ: MARS Group, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 11-10/62.624: Rada prijíma oznámenie spoločnosti MARS group, spol. s r.o.zo dňa 
07.01.2011  v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z.z., nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky 
náležitosti a služby poskytované na stránke www.tv.eu.sk vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za 
ktorých sú poskytované spĺňajú definíciu vysielania televíznej programovej služby v zmysle § 3 ods. 5  
písm. b) zákona č. 220/2007 Z.z. ako aj definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie 
v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Hlasovanie: 

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

Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/708: Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa, MARS Group, spol. s r. o. o 
vybavení jeho oznámenia zo dňa 07.01.2011. 
T: 24.06.2011          Z: PLO 
 
3/ Oznámenie o prevádzkovaní služby  
Služba: Mediálka TV 
Vysielateľ: Prešovská univerzita v Prešove  
 
Rada berie na vedomie oznámenie Prešovskej univerzity v Prešove zo dňa 24.02.2011 
o prevádzkovaní služby Mediálka TV na www.medialkatv.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 
63a zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, 
za ktorých je poskytovaná, nespadá pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Hlasovanie: 

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



 36 

Vendrinský neprítomný na hlasovaní 
Výsledok hlasovania: 8-0-0, uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 11-10/709: Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa o uznesení, ktoré Rada prijala. 
T: 03.06.2011          Z: PgO 
 
4/ Zahraničná pracovná cesta, Brusel, Belgicko 
 
Rada  schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu pracovníčky Kancelárie Rady Mgr. Silvie Staškovej na 34. 
stretnutie Contact Committee v dňoch 24.05.2011 až 25.05.2011 v Bruseli, Belgicko.  
 
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. 
 
5/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
 
Uznesenie č. 11-10/62.625: Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v 
znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004 schvaľuje výplatu mimoriadnych 
odmien pre všetkých členov Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce 
spojené s uskutočnenými výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií na rozhlasové 
terestriálne vysielanie v mesiaci máj 2011.    
 
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. 11-10/710: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 09.06.2011          Z: OE 
 
V Bratislave dňa 24.05.2011 
                    Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

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


