
Zápisnica č. 12/2009
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 23.06.2009 o 09:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.

Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu.

Program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 161-LO/O-R15/2009 zo dňa 14.04.2009
vo veci pridelenia frekvencie 98,0 MHz Žilina
ÚK: CAMPUS MEDIA, v.o.s., Stará Ľubovňa; Best FM Media spol. s r.o., Bratislava

3/ SK: 184-LO/D-2113/2009 zo dňa 22.05.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/90
ÚK: Perfects akciová spoločnosť, Dunajská Streda
ÚP: 10:00 hod.

4/ SK: 166-LO/O-1896/2009 zo dňa 14.05.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Šaľa
ÚP: 10:20 hod.

5/ Sťažnosť č. 2186/94-2009 zo dňa 26.05.2009
Sťažovateľ: fyzická osoba
Predmet sťažnosti: zvuková intenzita reklamy vo vysielaní programovej služby AXN

6/ Sťažnosť č. 2101/93-2009 zo dňa 21.05.2009
Sťažovateľ: právnická osoba
Predmet sťažnosti: zaradenie programovej služby PRIMA

7/ SK: 180-LO/D-2136/2009 zo dňa 25.05.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
č. TKR/272
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava

8/ Oznámenie o zmene využívania terestriálnych frekvencií Slovenského rozhlasu

9/ Oznámenie Slovenského rozhlasu o spustení vysielača a o zmene šíreného programu

10/ Oznámenie o začatí vysielania na frekvencii 101,2 MHz Košice

11/ SK: 187-LO/D-2240/2009 zo dňa 29.05.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie registrácie 
retransmisie č. TKR/121
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

12/ SK: 163-LO/O-1684/2009 zo dňa 27.04.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
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ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad
ÚP: 10:40 hod.

13/ SK: 179-LO/D-2099/2009 zo dňa 21.05.2009
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/66
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava

14/ SK: 188-LO/D-2387/2009 zo dňa 08.06.2009 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
č. TKR/288
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Trenčianske Teplice

15/ SK: 53-LO/D-758/2009 zo dňa 23.02.2009 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/82
ÚK: Vepros, spol. s r.o., Topoľníky
ÚP: 11:00 hod.

16/ SK: 49-LO/D-685/2009 zo dňa  17.02.2009
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/290
ÚK: TES Media, s.r.o., Žilina

17/ SK: 19-LO/D-1/2009 zo dňa 05.01.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/80
ÚK: RM PROGRES s.r.o., Žilina

18/ SK: 186-LO/D-2268/2009 zo dňa 01.06.2009
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/178
ÚK: Nitranet, s.r.o., Nitra

19/ SK: 1131-LO/D-4049/2008 zo dňa 16.10.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/79
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica

20/ Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: ADUT PLUS, a.s., Skalica

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1944/84-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(na vysielanie programu „112“ z dňa 20.04.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1944/84-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1640/72-2009
(na vysielanie programu Dnes z dňa 30.3.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1640/72-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

23/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1820/77-2009  
(na vysielanie reklamy na Dettol z dňa 5.5.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1820/77-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

24/ Šetrenie sťažnosti
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Sťažnosť č.1889/81-2009 
(na vysielanie programu Správy) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1889/81-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol. s.r.o. číslo licencie: T/125

25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 29/2008/TV o monitorovaní Kysuckého televízneho vysielania (monitorované dni: 27. a 
30.4.2009)
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca            číslo licencie: T/101

26/Kontrolný monitoring
Správa č. 31/09/TV o monitorovaní vysielania Obecné televízne  vysielanie Šuňava
(monitorovaný deň: 26.4.2009)
Vysielateľ: Šuňava OTV, s.r.o.,            číslo licencie: T/135

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.33/09/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV
(monitorované dni: 14.5. a 21.5.2009)
Vysielateľ: Perfects akciová spoločnosť, Dunajská Streda            číslo licencie: T/90

28/ Štatistika o odvysielanom programe za 1. štvrťrok 2009
Vysielateľ: SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, vysielateľ na základe zákona

       MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41
                   MAC TV

29/ Správa č.2 o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenského rozhlasu a 
Rádia Expres v období kampane, moratória a volieb do EP (monitorované obdobie: 25.5.-6.6.2009)

30/ SK č.: 251-PgO/O-3147/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1914/85-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný  program/deň:  Črepiny/Sexuálne  orgie  žiakov  základnej  školy  z  Liptovského 
Mikuláša/ 23.04.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
ÚP: 11:20 hod.

31/ SK č.: 412-PgO/O-4945/2007 zo dňa 06.11.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3849/154-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4, 5 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Črepiny/Eutanázia/03.09.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39 
ÚP: 11:20 hod.

32/ SK č.: 43-PgO/O-764/2007 zo dňa 06.02.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2471/213-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Noviny/príspevok informujúci  o ublížení  na zdraví  nesúcom znaky 
rituálnej vraždy v podsvetí/ 17.12.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39 

33/ SK č.: 72-PgO/O-1269/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 80/6-2009 a 79/5-2009 smerujúcich voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Ohnivá pasca/ 04.01.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39 
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34/ SK č.: 73-PgO/O-1270/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 79/5-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Záhadné zmiznutie/ 02.01.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39 

35/ SK č.: 71-PgO/O-1268/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 80/6-2009 a 79/5-2009 smerujúcich voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Obvinený/ 02.01.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39 

36/ SK č.: 77-PgO/O-1274/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 11/3-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Sám doma 2/ 25.12.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39 

37/ SK č.: 76-PgO/O-1273/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 11/3-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Coronado/ 25.12.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39 

38/ SK č.: 74-PgO/O-1271/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 11/3-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Silvestrovské mafstory/ 25.12.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                             číslo licencie: T/39 

39/ SK č.: 75-PgO/O-1272/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie:  Správa  o  šetrení  sťažnosti  č.  11/3-2009  smerujúcej  proti  vysielaniu  TV  JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Horúce strely 2/ 25.12.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie: T/39 

40/ SK č.: 68-PgO/O-1265/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 12/2-2009 smerujúcej voči TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Ja, moje druhé ja a Irena/ 17.01.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                            číslo licencie: T/39 

41/ SK č.: 96-PgO/O-1293/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie:  Správa  č.  1  o  monitorovaní  vysielania  v  období  kampane  pred  voľbou  prezidenta, 
moratória a voľby prezidenta SR
 (dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/Kampaň odštartovala/ 06.03.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                         číslo licencie: T/39 

42/ SK č.: 87-PgO/O-1284/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie:  Správa  č.  2  o  monitorovaní  vysielania  v  období  kampane  pred  voľbou  prezidenta, 
moratória a voľby prezidenta SR
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: V politike /15.03.2009)
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ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125 

43/ SK č.: 86-PgO/O-1283/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie:  Správa  č.  1  o  monitorovaní  vysielania  v  období  kampane  pred  voľbou  prezidenta, 
moratória a voľby prezidenta SR
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: V politike /08.03.2009)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/125 

44/ SK č.: 79-PgO/O-1276/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 607/36-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3
(dodržiavanie § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: V politike /08.02.2009)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                číslo licencie: T/125 

45/ SK č.: 69-PgO/O-1266/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 16/4-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. a) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Paľba/Miliardár v exile II./05.01.2009)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                     číslo licencie: T/41 

46/ SK č.: 127-PgO/O-1730/2009 zo dňa 21.04.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 360/26-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Lampáreň/Otravné árie, 2. časť/11.01.2009)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41 

47/ SK č.: 108-PgO/O-1531/2009 zo dňa 07.04.2009
Doplnenie:  Správa  č.  4  o  monitorovaní  vysielania  v  období  kampane  pred  voľbou  prezidenta, 
moratória a voľby prezidenta SR
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Žurnál rádia Regina/ 22.03.2009)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona   

48/ SK č.: 109-PgO/O-1532/2009 zo dňa 07.04.2009
Doplnenie:  Správa  č.  4  o  monitorovaní  vysielania  v  období  kampane  pred  voľbou  prezidenta, 
moratória a voľby prezidenta SR
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/ 04.04.2009)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona   

49/ SK č.: 56-PgO/O-1009/2009 zo dňa 10.03.2009
Doplnenie:  Správa  o  šetrení  sťažnosti  č.  269/19-2009  smerujúcej  proti  Slovenskej  televízii 
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Zdravíčko pán doktor/ 17.01.2009)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   

50/ SK č.: 97-PgO/O-1294/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie:  Správa  č.  1  o  monitorovaní  vysielania  v  období  kampane  pred  voľbou  prezidenta, 
moratória a voľby prezidenta SR
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Infoexpres plus/príspevok informujúci o začiatku volebnej kampane 
pred prezidentskými voľbami/06.03.2009)
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                    číslo licencie: R/66 
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51/ Rôzne
SK č.: 131-PgO/O-1728/2009 zo dňa 21.04.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 776/42-2009 a 825/46-2009 smerujúcich voči vysielaniu 
Rádia YES  (dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z./ žiadosť o ústne pojednávanie) 
(monitorovaný program/deň: záznam vysielania z dní 26.01, 30.01., 04.02., 06.02., 09.02., 10.02., 
11.02., 13.02. a 14.02.2009)
ÚK: BP Media, s.r.o.                                                                     číslo licencie: R/102 

Ústne pojednávania:
10:00 hod. - Perfects akciová spoločnosť, Dunajská Streda
10:20 hod. - Stavebné bytové družstvo, Šaľa
10:40 hod. – Poprad Reality Invest, a.s., Poprad 
11:00 hod. – Vepros, spol. s r.o., Topoľníky
11:20 hod. -  MAC TV s.r.o., Bratislava

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

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh: 
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených  501  úloh.  Všetky úlohy  termínované  ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 09-12/1.409: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
SK: 161-LO/O-R15/2009 zo dňa 14.04.2009
vo veci pridelenia frekvencie 98,0 MHz Žilina
ÚK: CAMPUS MEDIA, v.o.s., Stará Ľubovňa; Best FM Media spol. s r.o., Bratislava

Uznesenie č. 09-12/2.410: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 161-LO/O-
R15/2009 začatom dňa  14.04.2009,  podľa  ustanovenia  §  47  zákona  č.  308/2000  Z.z.  posúdila 
žiadosti  o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach  konania, účastníkmi konania:

Best FM Media spol.  s r.o.
Vajnorská 53
831 03 Bratislava

CAMPUS MEDIA, v.o.s.
Továrenská 43
064 01 Stará Ľubovňa

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e :

Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.:

I. prideľuje frekvenciu 98,0  MHz Žilina
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držiteľovi  licencie  na  rozhlasové  vysielanie  č.  R/101,  spoločnosti  Best  FM Media  spol.  s  r.o., 
Vajnorská 53, 831 03 Bratislava, 

a

podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.

me n í

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/101 nasledovne: 

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/101/2007 zo dňa 20.11.2007 v znení neskorších zmien a 
doplnení sa menia a dopĺňajú takto: 

1.  v Čl. I., časť 6 sa v závere vkladá text:
„ 98,0 MHz  Žilina“

2.  v Čl. III., v časti 1 sa programové  typy uvedené  v žiadosti o udelenie licencie  rozčlenili a 
zoradili podľa metodického pokynu schváleného Radou dňa 21.10.2008 a znejú takto:
Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby  doručenej Rade 
dňa  02.11.2007 ( č.p.d. 4830/2007)  v zmysle  doplneného podania zo dňa 01.06.2009 ( 2281):

„1. Programové typy:
1.1 Spravodajstvo: 5,5%

1.2 Publicistika: 
1.2.1 Politická publicistika: 1,0%
1.2.2 Ostatná publicistika: 1,0%

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1.3.1 Programy pre deti: 0%
1.3.2 Náboženské programy: 0,%
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0%
1.3.4 Zábavné  programy: 1,4%
1.3.5 Hudobné programy: 10,7%

      1.4 Ostatný program : 80,4%
2. Podiel  preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni,  určený z celkového 

vysielacieho času: 0 %
3. Podiel vysielacieho času  (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 

záujme: 5,5%.“

3.  v Čl. IV., sa vkladá  bod 2.2 , ktorý znie :
„2.2 Frekvencia:  98,0 MHz  Žilina 
        Lokalita:  Žilina 
        Frekvenčný list:                  Č.j.: 1065/10/2003 zo dňa 18.09.2003.“

I I .  z a m i e t a

podľa § 49 ods. 2  písm. d) žiadosť účastníka konania: CAMPUS MEDIA, v.o.s. Stará Ľubovňa.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/502: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania. Spol. Best FM Media spol.  s r.o., Bratislava 
zašle rozhodnutie spolu s frekvenčným listom a  s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 23.07.2009 Z: LO
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K bodu 3/ 
SK: 184-LO/D-2113/2009 zo dňa 22.05.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/90
ÚK: Perfects akciová spoločnosť, Dunajská Streda
ÚP: 10:00 hod.

Rokovanie o danom bode bolo odročené na najbližšie zasadnutie Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/503:  Kancelária Rady zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie 
vo veci a pozve ÚK na ústne pojednávanie.
T: ihneď Z: LO

K bodu 4/
SK: 166-LO/O-1896/2009 zo dňa 14.05.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Šaľa
ÚP: 10:20 hod.

Rada pre vysielanie a retransmisiu presúva rokovanie o správnom konaní č. 166-LO/O-1896/2009 
na nasledujúce zasadnutie.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-12/504: Kancelária  Rady  pozve  účastníka  konania  na  ústne  pojednávanie  na  deň 
07.07.2009.
T: ihneď Z: LO

K bodu 5/
Sťažnosť č. 2186/94-2009 zo dňa 26.05.2009
Sťažovateľ: fyzická osoba
Predmet sťažnosti: zvuková intenzita reklamy vo vysielaní programovej služby AXN

Uznesenie  č.  09-12/5.412: 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  (ďalej  len  „zákon  č. 
308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o 
šetrení sťažnosti č. 2186/94-2009 zo dňa 26.05.2009 a dospela k záveru, že sťažnosť je v  zmysle 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. neopodstatnená.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/505: Kancelária Rady oznámi výsledok sťažnosti sťažovateľovi. 
T: ihneď Z: LO

K bodu 6/ 
Sťažnosť č. 2101/93-2009 zo dňa 21.05.2009
Sťažovateľ: právnická osoba
Predmet sťažnosti: zaradenie programovej služby PRIMA

Uznesenie  č.  09-12/6.413: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  ako  orgán  príslušný  podľa 
ustanovenia  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  začína  správne  konanie voči 
prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/254, spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 
Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/506: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, 
s.r.o.,  Bratislava o začatí  správneho konania a požiada ju o vyjadrenie sa k predmetu konania v 
lehote do 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia. 
T: ihneď Z: LO

K bodu 7/
SK: 180-LO/D-2136/2009 zo dňa 25.05.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/272
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava

Uznesenie  č.  09-12/7.414: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.  
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 180-
LO/D-2136/2009  zo  dňa  25.05.2009,  posúdila  oznámenie  o  zmene  registrácie  retransmisie  č. 
TKR/272 z  dôvodu zmeny obsahu programovej  ponuky a  zmeny územného  rozsahu,  účastníka 
konania (ďalej aj „ÚK“):

Slovanet, a.s.
Záhradnícka 151
821 08 Bratislava 2

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

registráciu retransmisie č. TKR/272 takto:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/272/2007 zo dňa 22.05.2007 sa menia a v úplnom 
znení znejú takto:

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 
- hlavná stanica – Miletičova 3, Bratislava 2 (IPTV),
- hlavná stanica – Hviezdoslavova 34, Zlaté Moravce (KDS Zlaté Moravce),
- hlavná stanica – Bajkalská ul., Bratislava (KDS 3 veže).

   
2.   územný rozsah vysielania: územie Slovenskej republiky
 
3. počet prípojok: 

3.1. IPTV Bratislava – 530
3.2. KDS Zlaté Moravce – 1940

      3.3. KDS 3 veže - 650

4. ponuka programových služieb: 
 
Programová ponuka KDS Zlaté Moravce (miniponuka)
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Rozhlasové programové  služby:  Slovenský rozhlas:  Rádio Slovensko,  Rádio Regina BA,  Rádio 
Regina BB, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio HEY, Rádio EXPRES, Jemné melódie, Rádio VIVA, 
rádio OKEY, Rádio ZET, FUN RADIO

Televízne programové služby: STV1, STV2, Trojka, TV Markíza, JOJ, JOJ PLUS, TA3, RING TV, 
TV PATRIOT, TV LUX, TV NOE, TV CENTRÁL, RTL

Programová ponuka KDS Zlaté Moravce (základná ponuka)
Rozhlasové programové  služby:  Slovenský rozhlas:  Rádio Slovensko,  Rádio Regina BA,  Rádio 
Regina BB, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio HEY, Rádio EXPRES, Jemné melódie, Rádio VIVA, 
rádio OKEY, Rádio ZET, FUN RADIO

Televízne programové služby: STV1, STV2, Trojka, TV Markíza, JOJ, JOJ PLUS, TA3, RING TV, 
TV PATRIOT, TV LUX, TV NOE, TV CENTRÁL, RTL, VOX, VIASAT HISTORY, Music Box, 
Óčko, VIVA, Viasat Explorer, Spice Block, FILM+, NOVA SPORT, DSF, RTL2, FASHION TV, 
SPORT1, MEZZO, FISHING & HUNTING, MINIMAX / ANIMAX, HALLMARK, ČT2, ČT1, 
NATIONAL  GEOGRAPHIC,  EUROSPORT,  JETIX,  PRIMA,  SPEKTRUM,  AXN,  PLANETA 
SPORT, BBC WORLD, TV 5

Programová ponuka IPTV  (základná ponuka)
Televízne programové služby: STV1, STV2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TA3, RING 
TV, ČT1, ČT2, ORF1, ORF2, MAGYAR2

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Patria;  VIVA, rádio OKEY, Rádio SiTy,  Rádio Lumen, FUN RADIO, Jemné 
melódie, Rádio EXPRES

Programová ponuka IPTV  (ponuka štandard)
Televízne programové služby: STV1, STV2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TA3, RING 
TV, ČT1, ČT2, ORF1, ORF2, MAGYAR2, FILMBOX, CS FILM, FILM+, ZONE ROMANTICA, 
MTV  EUROPE,  VH1,  Music  Box,  Óčko,  ANIMAL  PLANET,  DISCOVERY  CHANNEL, 
VIASAT  HISTORY,  VIASAT  EXPLORER,  SPICE BLOCK,  ZONE REALITY,  SPEKTRUM, 
MINIMAX/ANIMAX, CARTOON NETWORKS/TNT,  JETIX, EUROSPORT,  EUROSPORT 2, 
NOVA SPORT, SPORT 1, CNN, EURONEWS

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Patria;  VIVA, rádio OKEY, Rádio SiTy,  Rádio Lumen, FUN RADIO, Jemné 
melódie, Rádio EXPRES

Programová ponuka IPTV (prémiová ponuka)
Televízne programové služby: STV1, STV2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TA3, RING 
TV, ČT1, ČT2, ORF1, ORF2, MAGYAR2, FILMBOX, CS FILM, FILM+, ZONE ROMANTICA, 
MTV  EUROPE,  VH1,  Music  Box,  Óčko,  ANIMAL  PLANET,  DISCOVERY  CHANNEL, 
VIASAT  HISTORY,  VIASAT  EXPLORER,  SPICE BLOCK,  ZONE REALITY,  SPEKTRUM, 
MINIMAX/ANIMAX, CARTOON NETWORKS/TNT,  JETIX, EUROSPORT,  EUROSPORT 2, 
NOVA SPORT, SPORT 1, CNN, EURONEWS, HUSTLER TV, XXXTREME, HBO, HBO2, HBO 
COMEDY, CINEMAX, CINEMAX2

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Patria;  VIVA, rádio OKEY, Rádio SiTy,  Rádio Lumen, FUN RADIO, Jemné 
melódie, Rádio EXPRES

Programová ponuka KDS 3 veže
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Rozhlasové programové  služby:  Slovenský rozhlas:  Rádio Slovensko,  Rádio Regina BA,  Rádio 
Devín, Rádio_FM; Rádio Lumen, FUN RADIO, Rádio VIVA, rádio OKEY, Jemné melódie, Rádio 
EXPRES
Televízne programové služby: STV1, STV2, Trojka, TV Markíza, JOJ, JOJ PLUS, TA3, RING TV, 
ČT1, ORF1

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-12/507: Kancelária  Rady  vyhotoví  v  správnom  konaní  č.  180-LO/D-2136/2009 
písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Slovanet, a.s., Bratislava) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku.
T: 23.07.2009 Z: LO

K bodu 8/
Oznámenie o zmene využívania terestriálnych frekvencií Slovenského rozhlasu

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila so zmenou využívania frekvencií Slovenského 
rozhlasu na základe oznámenia zo dňa 02.02.2009.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-12/508: Kancelária  Rady  uloží  aktuálny  zoznam  frekvencií,  ktoré  sú  využívané 
Slovenským rozhlasom do spisového materiálu Slovenského rozhlasu.
T: ihneď Z: LO

K bodu 9/
Oznámenie Slovenského rozhlasu o spustení vysielača a o zmene šíreného programu

Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila:
1. so spustením pravidelného vysielania z vysielača 702 kHz Košice – Čižatice,
2. so zmenou využívania frekvencie 96,2 MHz Košice - mesto

na základe oznámenia Slovenského rozhlasu zo dňa 05.06.2009.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/509: Kancelária Rady uloží oznámenie zo dňa 05.06.2009 do spisového materiálu 
Slovenského rozhlasu.
T: ihneď Z: LO

K bodu 10/
Oznámenie o začatí vysielania na frekvencii 101,2 MHz Košice

Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  sa  oboznámila  s  oznámením Slovenského rozhlasu  o  začatí 
vysielania na frekvencii 101,2 MHz Košice.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-12/510: Kancelária  Rady  uloží  predmetné  oznámenie  do  spisového  materiálu 
Slovenského rozhlasu.
T: ihneď Z: LO

K bodu 11/
SK: 187-LO/D-2240/2009 zo dňa 29.05.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie registrácie 
retransmisie č. TKR/121
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ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

Uznesenie  č.  09-12/11.415: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z.   o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom 
podľa  §  71  zákona  č.  308/2000  Z.  z.,  v  správnom  konaní  č.  187-LO/D-2240/2009 zo  dňa 
29.05.2009, posúdila  oznámenie  o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121 systémom MMDS z 
dôvodu  zmeny  špecifikácie  telekomunikačného  zariadenia  a  zmien  v  územnom  rozsahu 
prevádzkovateľa z dôvodu zaradenia  vysielača  MVDS Žiar nad Hronom, prevádzkovateľa:

SATRO, s.r.o. 
Polianky 9
844 37 Bratislava 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl.  zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:

Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 m e n í

registráciu retransmisie č. TKR/121 zo dňa 29.07.1998 v znení neskorších  zmien  nasledovne:

1.  V bode 1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete sa za posledný text dopĺňa bod 1.12
„1.12 Podľa rozhodnutia TÚ SR č.: 9910741006 zo dňa 10.03.2009  pre  vysielač  MVDS  Žiar nad 

Hronom – kóta Žiar nad Hronom“

2. V bode 2. Oblasť pokrytia sa za posledný text dopĺňa bod 2.7 a 2.8.  
„2.8. Vysielač MVDS  - Žiar nad Hronom:

Oblasť pokrytia: Žiar nad Hronom“
  

3. Bod 3. Počet prípojok sa za posledný text dopĺňa podbod 3.7 a 3.8, pričom sa mení celkové 
pokrytie signálom MMDS a MVDS:
„3.1 Brezová pod Bradlom 31
  3.2  Veľká Javorina         3414
  3.3 Nitra       15129
  3.4 Považská Bystrica                      1479
  3.5 Bratislava                      2131
  3.6 Skalica             20
  3.7 Banská Bystrica           500
  3.8 Žiar nad Hronom                       500                            
  spolu:                  23 204“

4. Bod 6. Ponuka programových služieb šírených digitálne sa dopĺňa o podbod  6.8, ktorý znie: 

„6.8 MVDS Žiar nad Hronom 
    televízne programové služby:

 základný súbor( MINI) : STV  1,  STV  2,  TV  MARKÍZA,  JOJ,  TA  3/RING  TV, 
MUSICBOX,  Central  TV/CETV,  Promo,  ČT  1, 
ČT  2,  ČT24,  Prima,  TV  NOE,  TV  KREA,  TV 
Patriot, Trojka, TV LUX 
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   rozšírený súbor(KLASIK): NOVA  SPORT,   Eurosport,  Eurosport  2,  Jetix,  FILM  BOX, 
Hallmark,  FILM+,  Zone Reality,  Animal Planet, 
Discovery Channel, National Geographic Channel, 
Spektrum,  AXN,  MTV,  Viasat  Explorer,  Spice, 
Viasat  History,  CNN,  VH1,  Minimax/Animax, 
MUSIQ 1

rozšírený súbor(KLASIK HD): NOVA SPORT,  Eurosport, Eurosport 2, Jetix, FILM BOX, 
Eurosport  HD,  Hallmark,  FILM+,  Zone Reality, 
Animal  Planet,  Discovery  Channel,  National 
Geographic  Channel,  National  Geographic 
Channel  HD,  Spektrum,  AXN,  MTV,  Viasat 
Explorer,  Spice,  Viasat  History,  CNN,  VH1, 
Minimax/Animax, MUSIQ 1

Tématické balíčky:
KOMFORT: Discovery Science, Discovery Civilisation, Discovery  Travel, MTV Hits, 

MTV 2, MTV DANCE, VH1 Classik,   ÓČKO, 
Mezzo, XXXtreme , KIKA, BeBe TV, VOOD HD, 
JETIX PLAY, AXN Crime, AXN Scifi

KOMFORT HD: Discovery Science, Discovery Civilisation, Discovery  Travel, MTV Hits, 
MTV 2, MTV DANCE, VH1 Classik,   ÓČKO, 
Mezzo, XXXtreme , KIKA, BeBe TV, VOOD HD, 
JETIX PLAY, AXN Crime, AXN Scifi

MAGYAR: RTL Klub, M1, M2, Duna TV, Cool  TV
GLOBAL: ORF1, ORF2, PRO7, SAT1, RTL, BBC Prime, 

Euronews, BBC world, Al Jazzera, TV5Monde, 
TVE, C1R, Polsat

HBO: HBO,  HBO2, HBO Comedy
HBO HD: HBO,  HBO2, HBO Comedy, HBO, HD

CINEMAX: CINEMAX, CINEMAX 2
KINO: Filmbox Extra, Nostalgia
KINO HD: Filmbox Extra, Nostalgia, Filmbox  HD
HD: Discovery  HD, VOOM HD
XXX: Hustler TV

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_ FM, 

Rádio  Regina,  Rádio  Patria;  Radio  Slovakia 
International, Jemné melódie, FUN RADIO, Rádio 
OKEY,  VIVA,  Rádio  EXPRES,  Rádio  Lumen, 
Rádio 7, Rádio HEY, Rádio MAX, ČRo 1, ČRo 2, 
ČRo 3.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/511: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia  o  zmene  registrácie  č.  TKR/121  v  SK  č.:  187-LO/D-
2240/2009, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti  SATRO,  s.r.o., Bratislava a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku.
T: 23.07.2009 Z: LO
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K bodu 12/
SK: 163-LO/O-1684/2009 zo dňa 27.04.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad
ÚP: 10:40 hod.

Uznesenie  č.  09-12/12.416: 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 v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a po zistení potrebných podkladov pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. rozhodla, že  účastník  správneho konania č. 
163-  LO/O-1684/2009 Poprad Reality Invest, a.s. 

tým,

že od 22.12.2008 nevyužíva frekvenciu 94,2 MHz  Poprad, lokalita vysielača frekvencie  94,2 MHz 
Poprad – Kráľova hoľa  na rozhlasové vysielanie, teda nevyužíva frekvenciu na účely, na ktoré mu 
bola pridelená 

porušil

povinnosť podľa § 16 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z.z. vysielať v súlade s udelenou licenciou  a z 
toho dôvodu mu Rada podľa  § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z. 

odníma

frekvenciu 94,2 MHz  Poprad – Kráľova hoľa. 

Uznesenie bolo prijaté.

Rada podľa  § 30 ods. 1 písm. h)  zákona č. 71/1967 Zb.

zastavuje

správne konanie č. 163-  LO/O-1684/2009 zo dňa 27.04.2009  v časti možného porušenia § 51 ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/512: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá písomné rozhodnutie v SK č.: 163 - LO/O-1684/2009  účastníkovi konania ,  spol.  Poprad 
Reality  Invest,  a.s.,  Poprad,  vyzve  ho  na  vrátenie  frekvenčného  listu  č  10032/10/2003  zo  dňa 
01.12.2003.
T: 23.07.2009 Z: LO

K bodu 13/
SK: 179-LO/D-2099/2009 zo dňa 21.05.2009
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/66
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava

Uznesenie  č.  09-12/13.417: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z.,  v 
správnom konaní č. 179-LO/D-2099/2009 zo dňa 21.05.2009 posúdila  žiadosť doručenú podľa § 51 
ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
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D.EXPRES, a. s.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava

z dôvodu zmeny technických parametrov, z dôvodu zmeny vysielacej kóty a po posúdení podkladov 
potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia §  46 a  nasl.  zákona č.  71/1967 Zb.  o správnom 
konaní vydáva toto  

rozhodnutie:

Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. 

mení

licenciu č. R/66 na rozhlasové vysielanie   nasledovne: 
Rozhodnutie  o  udelení  licencie  č.  R/66/1998  zo  dňa  10.12.1998  v  znení  neskorších  zmien  a 
doplnení sa v Čl. I. a Čl. IV. mení  takto:
1. V Čl. I. v bode 6  sa vypúšťa text: 99,5 MHz Svit a vkladá sa text: „99,5 MHz Východná“ 
2. V Čl. IV. sa v bode 2
a/  vypúšťa text:   Frekvencia: 99,5 MHz 

     Lokalita: Svit – Bôrik
     Súradnice: 20 E 09 28 / 49 N 03 45 (WGS 84)

                       Č.j.: 8314/10/2002
b/ vkladá sa text: „Frekvencia: 99,5 MHz

      Lokalita: Východná
      Frekvenčný list: 2137/10/2009 zo dňa 21.04.2009“ 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/513: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 179-LO/
D-2099/2009  a  zašle  ho  spolu  s  výzvou  na  úhradu  správneho  poplatku  účastníkovi  konania, 
spoločnosti D. EXPRES, a.s., Bratislava.
T: 23.07.2009 Z: LO

K bodu 14/
SK: 188-LO/D-2387/2009 zo dňa 08.06.2009 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
č. TKR/288
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., Trenčianske Teplice

Uznesenie  č.  09-12/14.418: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z.   o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom 
podľa  §  71  zákona  č.  308/2000  Z.  z.,  v  správnom  konaní  č. 188-LO/D-2387/2009 zo  dňa 
08.06.2009, posúdila  oznámenie  o zmene registrácie retransmisie č. TKR/288 z dôvodu zmeny 
ponuky programovej služby  prevádzkovateľa:

Kúpele Trenčianske Teplice a.s.
T.G. Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 

15



rozhodnutie:

Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 m e n í

registráciu retransmisie č. TKR/288 nasledovne:   

Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/288/2008 zo dňa 22.04.2008 sa v časti 4. mení takto:
„4.  Ponuka programových služieb:
základný súbor: 

televízne programové služby:  STV 1, STV 2, Trojka, JOJ PLUS, TV Markíza, TA 3, JOJ, 
ČT 1, ČT 2, ZDF, ARD, PRO 7, RTL, RTL2, VOX

rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Devín, 
Rádio_FM,  Rádio  Regina;  FUN  Rádio,  rádio 
OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, RÁDIO DÚHA

rozšírený súbor: -   „

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/514: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia  o  zmene  registrácie  č.  TKR/288  v  SK  č.:  188-LO/D-
2387/2009, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti  Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., a vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku.
T: 23.07.2009 Z: LO

K bodu 15/
SK: 53-LO/D-758/2009 zo dňa 23.02.2009 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/82
ÚK: Vepros, spol. s r.o., Topoľníky
ÚP: 11:00 hod.

Uznesenie č. 09-12/15.419: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila v správnom konaní č. 53-LO/D-758/2009 zo dňa 23.02.2009 
žiadosť  o  predĺženie  platnosti  licencie  na  televízne  vysielanie  č.  T/82,  doručenú  Rade  dňa 
19.02.2009, vysielateľa: 

Vepros, spol. s r.o.
Hlavná 126
930 11 Topoľníky
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.

predlžuje platnosť licencie 

na televízne vysielanie č. T/82  do 21.06.2021 

a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
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mení

licenciu č. T/82 na televízne  vysielanie nasledovne: 

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/82 zo dňa 29.04.1997 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 

„I.           

1. Názov programovej služby: TOP TV
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená:  predlžuje sa o dvanásť rokov a 

platnosť licencie končí dňom  21.06.2021
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne 
4. Jazyk vysielania: slovenský 50%
                                   maďarský 50%
5. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie – obec Topoľníky
6. Spôsob vysielania: prostredníctvom KDS prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/111, Július 

Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo.  

II.

Právne skutočnosti  spoločnosti: 
a) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: 

podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, spoločnosti Vepros, spol. s r.o., 
Topoľníky  vložka  číslo:  2143/T,  oddiel:  Sro,  zoznam  výpisov:  KO-2348/2009,  zo  dňa 
06.03.2009.

b) Údaje  o  štatutárnych  orgánoch a  kontrolných orgánoch žiadateľa  o  registráciu  retransmisie: 
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, spoločnosti Vepros, spol. s r.o., 
Topoľníky  vložka  číslo:  2143/T,  oddiel:  Sro,  zoznam  výpisov:  KO-2348/2009,  zo  dňa 
06.03.2009.

III. 

1. Podiely programových typov za bežný mesiac,  určené z  programovej  skladby,  doručenej 
Rade dňa 08.06.2009 (č.p.d.2378/2009):

a) Programová služba (100 %):
1. Doplnkové vysielanie-max. 94 %
2. Programy: min. 6 % z toho preberaný program 0 %

b) Programy (100 %):
Spravodajstvo                  0 %     
Publicistika: 80 %

1. Politická publicistika 0 %    
2.Ostatná publicistika 80 %     

Dokumentárne  programy   0 %   
Dramatické programy  0 %   
Zábavné programy    0 %   
Hudobné programy   0 %   

      Vzdelávacie programy 0 %    
      Náboženské programy 0 %
      Detské programy             0 %
      Šport 20 %
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2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci:  min 6 
%

3. Podiel  vysielacieho  času  vo  vysielaní  televíznej  programovej  služby,  ktorý  je  vyhradený 
európskym  dielam a  európskym  dielam vytvoreným nezávislými  producentmi:  podľa  §  28 
zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie

4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.:  vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti

5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 
Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z. zo dňa 03.12.2007

6.   Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby - vysielanie teletextu: nevysiela

IV.
1.1.  Programová  služba  je  vysielaná  prostredníctvom  KDS  prevádzkovateľa  retransmisie  č. 
TKR/111, Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo na území obce Topoľníky; 
1.2. Druh  technického  nosiča,  na  ktorom  vysielateľ  poskytne záznam  vysielania  Rade 

(ustanovenie §16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z.z.): 
a) VHS kazety, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni
b) CD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite
c) DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite
(Možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp3).“ 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/515: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  53-LO/D-758/2009,  zašle  ho 
účastníkovi konania (VEPROS, spol. s r.o.) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 23.07.2009 Z: LO

K bodu 16/
SK: 49-LO/D-685/2009 zo dňa  17.02.2009
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/290
ÚK: TES Media, s.r.o., Žilina

Uznesenie  č.  09-12/16.420: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z.   o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 49-LO/D-685/2009 zo dňa 17.02.2009, 
posúdila  žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/290 systémom KDS z dôvodu rozšírenia 
územného rozsahu o mesto Bytča a obec Lutiše, prevádzkovateľa:

TES Media, s.r.o. 
Kragujevská 4
010 01 Žilina

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:

Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 m e n í

registráciu retransmisie č. TKR/290 zo dňa 06.05.2008 v znení neskorších  zmien  nasledovne:
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1. Bod 2 sa mení a znie: „Územný rozsah retransmisie:
2.1. Varín
2.2. Kolárovice
2.3. Zbor nad Bystricou
2.4. Maršová-Rašov
2.5. Lietava
2.6Lietavská Lúčka
2.7. Klubina
2.8. Oravský Podzámok
2.9. Plevník-Drienové
2.10. Krasňany
2.11. Raková
2.12. Rudina
2.13. Divina/Divinka
2.14. Snežnica
2.15. Predmier
2.16.Staškov
2.17. Kamenná Poruba
2.18. Nededza
2.19. Dolná Tižina
2.20. Stráňavy
2.21. Turzovka
2.22. Višňové
2.23. Vysoká nad Kysucou
2.24. Strečno
2.25. Nezbedská Lúčka
2.26. Bešeňová
2.27. Bytča
2.28. Lutiše“

  
2. Bod 3. sa mení a znie: 
„Počet (účastníkov) prípojok: 

3.1. Varín 330
3.2. Kolárovice 320
3.3. Zbor nad Bystricou 363
3.4. Maršová-Rašov 82
3.5. Lietava 192
3.6Lietavská Lúčka 345
3.7. Klubina 78
3.8. Oravský Podzámok 198
3.9. Plevník-Drienové 232
3.10. Krasňany 152
3.11. Raková 64
3.12. Rudina 304
3.13. Divina/Divinka 528
3.14. Snežnica 166
3.15. Predmier 158
3.16.Staškov 344
3.17. Kamenná Poruba 220
3.18. Nededza 137
3.19. Dolná Tižina 172
3.20. Stráňavy 336
3.21. Turzovka 1248
3.22. Višňové 481
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3.23. Vysoká nad Kysucou 412
3.24. Strečno 380
3.25. Nezbedská Lúčka 59
3.26. Bešeňová 84
3.27. Bytča 612
3.28. Lutiše                                      103                                        
spolu:  8100“

3. Bod 4. Ponuka programových služieb sa dopĺňa o podbod  4.27. a 4.28., ktoré znejú: 

„4.27.  KDS   Bytča:   
televízne programové služby:
základný súbor( MINI) : STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3/RING TV, ČT 1, 

ČT 2, Prima, TV Patriot, TV LUX, Infokanál
   

rozšírený súbor(BASIC): Trojka,  JOJ  Plus,  FILM  +,  AXN,  Viasat  History,  Viasat 
Explorer/Spice,  Animal  Planet,  Discovery 
Channel, Eurosport, Nova sport, Minimax/animax, 
Jetix, Music Box

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas:  Rádio Slovensko,  Rádio Devín,  Rádio 
Regina;  Rádio  Jemné  melódie,  FUN  RADIO, 
Rádio Frontinus, Rádio Fajn, Rádio Expres, Rádio 
Zet

 4.28. KDS Lutiše:
televízne programové služby:
základný súbor( MINI) : STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3/RING TV, ČT 1, 

ČT 2, Prima, TV LUX
   

rozšírený súbor(BASIC): FILM +, Eurosport, TV Óčko

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas:  Rádio Slovensko,  Rádio Devín,  Rádio 
Regina;  Rádio  Jemné  melódie,  FUN  RADIO, 
Rádio Frontinus, Rádio Fajn, Rádio Expres, Rádio 
Zet

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/516: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia  o  zmene  registrácie  č.  TKR/290  v   SK  č.:  49-LO/D-
685/2009,  zašle  ho účastníkovi  konania,  spoločnosti   TES Media,  s.r.o.,  Žilina, a  vyzve  ho na 
úhradu správneho poplatku.
T: 23.07.2009 Z: LO

K bodu 17/
SK: 19-LO/D-1/2009 zo dňa 05.01.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/80
ÚK: RM PROGRES s.r.o., Žilina

Uznesenie  č.  09-12/17.421: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona  č.  308/2000 Z.  z.,  v  správnom konaní  č.  19-LO/D-1/2009 zo dňa 05.01.2009,  posúdila 
žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/80, účastníka konania:
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RM PROGRES s.r.o.
Bytčická 2
011 06 Žilina
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.

predlžuje platnosť licencie 

na rozhlasové vysielanie č. R/80 do 15.08.2018

a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

licenciu č. R/80 na rozhlasové vysielanie nasledovne: 

Údaje  v  rozhodnutí  o  udelení  licencie  č.  R/80/2002  zo  dňa  02.07.2002  v  znení  neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 

„I.           

1. Názov programovej služby: Rádio ZET
2. Doba,  na  ktorú  bola  licencia  televízne  vysielanie  udelená:  predlžuje  sa  o osem rokov  a 

platnosť licencie končí dňom 15.08.2018
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne 
4. Jazyk vysielania: slovenský
5. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie, frekvencia 94,5 MHz Žilina

II.

Právne skutočnosti  spoločnosti: 
a) Údaje  o  osobách,  ktoré  majú  účasť  na  základnom  imaní,  alebo  podiel  na  hlasovacích 

právach:  podľa  Výpisu  z  Obchodného registra  Okresného  súdu  Žilina,  spoločnosti  RM 
PROGRES s.r.o., vložka číslo: 2488/L, zoznam výpisov: 5831/09, zo dňa 27.05.2009.

b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch žiadateľa o registráciu retransmisie: 
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, spoločnosti RM PROGRES 
s.r.o., vložka číslo: 2488/L, zoznam výpisov: 5831/09, zo dňa 27.05.2009.

III. 

1. Podiely programových typov v bežnom týždni, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 
dňa 20.02.2009 (č.p.d.741/2009):
a) Spravodajstvo –   6,5 %             
b) Publicistika:
1.    politická publicistika –   0 %
2.    ostaná publicistika – 2,3 %
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 3,3 %
1. detské programy –  0 %
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2.  náboženské programy – 0 %
3.  literárno-dramatické programy – 0 %
4.  zábavné programy –  0 %   
5.  hudobné programy – 3,3%
d) Ostatný program  - 87,9 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 8,8%
3. Údaje  o  častiach  programovej  služby,  ktoré  by  mali  byť  preberané  od  iných  vysielateľov: 

nepreberá
IV.

1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: nosiče mp3
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

frekvenčnom  liste  vydanom  Telekomunikačným  úradom  SR,  ktorý  je  súčasťou  tohto 
rozhodnutia: 
2.1. Frekvencia: 94,5 MHz Žilina

Lokalita:                            Žilina – Veľká Lúka
Frekvenčný list:               Č.j.: 6384/10/2002 zo dňa 17.07.2002

3. Špecifikácia RDS: 
Programová identifikácia PI áno
Identifikácia dopravného vysielania TP áno
Alternatívne frekvencie AF nie
Typ programu PTY áno
Iné informácie o vysielaných sieťach EON áno
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno
Identifikácia spôsobu dekódovania DI nie
Prepínač hudba/reč M/S áno
Textový kanál RT áno
Hodiny a dátum CT áno
Identifikácia dopravného hlásenia TA áno
Meno programového okruhu PS          RADIOZET
Číslo programu PIN áno

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/517: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 19-LO/D-1/2009, zašle ho účastníkovi 
konania (RM PROGRES s.r.o., Žilina) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 23.07.2009 Z: LO

K bodu 18/
SK: 186-LO/D-2268/2009 zo dňa 01.06.2009
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/178
ÚK: Nitranet, s.r.o., Nitra

Uznesenie  č.  09-12/18.422: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z.   o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom 
podľa  §  71  zákona  č.  308/2000  Z.  z.,  v  správnom  konaní  č.  186-LO/D-2268/2009 zo  dňa 
01.06.2009,  posúdila  žiadosť o zmenu registrácie retransmisie  č.  TKR/178 z dôvodu doplnenia 
systému MVDS a rozšírenia územného rozsahu o obec Branč prevádzkovateľa:

Nitranet, s.r.o. 
Čajkovského 38 
949 11 Nitra
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:

Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.

 m e n í

registráciu retransmisie č. TKR/178 zo dňa 22.08.2000, ktorá v úplnom znení znie:

„ 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
Káblový distribučný systém
1.1. Kolta
       Hlavná stanica: Obecný úrad Kolta
1.2. Branč
       Hlavná stanica: Obecný úrad Branč
1.3. Podľa rozhodnutia TÚ SR č.: 9910741007 zo dňa 22.04.2009  pre  vysielač  MVDS  Nitra 2 – 
kóta Zobor
Hlavná stanica: kóta Zobor
Frekvencia: 12370,01-12485,09 MHz
počet kanálov: 6

2. Územný rozsah retransmisie:
2.1.Kolta
2.2. Branč
2.3. Nitriansky kraj, daný dosahom vysielača

  
3. Počet prípojok:
3.1. Kolta: 300
3.2.Branč: 200
3.3. MVDS prípojky                                  1000                              
spolu: 1500“

4. Ponuka programových služieb: 
4.1 TKR Kolta
    televízne programové služby:

 základný súbor : STV 1, STV 2, TV MARKÍZA
   

   rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, RTL, RTL 2, VOX, SAT 1, Super 
RTL, VIVA, PRO 7

  rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko

4.2.TKR Branč
televízne programové služby:
základný súbor : STV 1,STV 2,Trojka, TV MARKÍZA, TV JOJ,TV JOJ PLUS, TA3, 

ČT1,ČT2, M1,M2,RTL KLUB, TV2, DUNA TV

 rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas:  Rádio Slovensko, Rádio
 Regina, Rádio Devín, Rádio_FM

4.3 MVDS Nitra 2, Kóta Zobor
   televízne programové služby:
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základný súbor : STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TA3

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio 
Devín, Rádio_FM“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/518: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia  o  zmene  registrácie  č.  TKR/178  v   SK č.:  186-LO/D-
2268/2009, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti  Nitranet,  s.r.o., Nitra a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku.
T: 23.07.2009     Z: LO

K bodu 19/
SK: 1131-LO/D-4049/2008 zo dňa 16.10.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/79
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica

Rokovanie o danom bode bolo odročené na najbližšie zasadnutie Rady.

Úloha č. 09-12/519: Kancelária Rady zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci a pozve ÚK na ústne pojednávanie.
T: 07.07.2009 Z: LO

K bodu 20/
Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: ADUT PLUS, a.s., Skalica

Uznesenie  č.  09-12/20.424: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  ako  orgán  príslušný  podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči držiteľovi 
licencie  č.  R/79,  spoločnosti  ADUT PLUS,  a.s.,  Skalica  vo  veci  možného  prevodu podielu  na 
základnom  imaní  vysielateľa  s  licenciou  na  vysielanie  rozhlasovej  programovej  služby  alebo 
podielu  na  hlasovacích  právach  vysielateľa  s  licenciou  na  vysielanie  rozhlasovej  programovej 
služby bez predchádzajúceho súhlasu rady a v čase do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia rady o udelení licencie.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/520: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania a vyzve  ho,  aby sa k jeho predmetu vyjadril  v lehote siedmich  dní  odo dňa doručenia 
upovedomenia.
T: ihneď Z: LO

K bodu 21/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1944/84-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(na vysielanie programu „112“ z dňa 20.04.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1944/84-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
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Uznesenie  č.  09-12/21.425: 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 § 14 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1944/84-2009, vedenú 
voči  vysielateľovi  MARKÍZA-SLOVAKIA,  spol.  s  r.o.,  a  uznala  sťažnosť  podľa 
ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/521: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.07.2009 Z: PgO

K bodu 22/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1640/72-2009
(na vysielanie programu Dnes z dňa 30.3.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1640/72-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-12/22.426: 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 § 71 zákona č.  308/2000 Z.  z.,   začína 
správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 30.03.2009 o cca 19:25 hod odvysielal v rámci 
programu  Dnes  príspevok  Dobodaná  žena  v  nemocnici,  ktorý  obsahom  a  spôsobom  svojho 
spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd osoby, ktorej sa 
téma príspevku týkala.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/522: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 03.07.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-12/523: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 03.07.2009 Z: PgO

K bodu 23/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1820/77-2009  
(na vysielanie reklamy na Dettol z dňa 5.5.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1820/77-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-12/23.427: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 33 
ods.  5  zákona č.  308/2000 Z.z.  v súvislosti  s  tým,  že nezabezpečil,  aby reklamný spot  na liek 
DETTOL odvysielaný dňa 05.05.2009 o cca 19:22 hod.  obsahoval  jednoznačnú a  zrozumiteľnú 
výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácií 
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pre  používateľov  lieku  pribalenej  k  lieku  a  odporúčanie  poradiť  sa  o  použití  lieku  s  osobou 
oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/524: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 27.07.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-12/525: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 03.07.2009 Z: PgO

K bodu 24/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1889/81-2009 
(na vysielanie programu Správy) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1889/81-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol. s.r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie  č.  09-12/24.428: 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.  1889/81-2009,  vedenú  voči  vysielateľovi  C.E.N.,  s.  r.o.,  a uznala 
sťažnosť v časti týkajúcej sa možného porušenia ust. § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa 
ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. za nepreskúmateľnú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/526: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 03.07.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-12/24.429: 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 § 14 a) zákona č. 308/2000 Z.z. preverila 
sťažnosť  evidovanú  pod  č.  1889/81-2009,  vedenú  voči  vysielateľovi  C.E.N.,  s.  r.o.,  a  uznala 
sťažnosť v časti týkajúcej sa možného porušenia ust. § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa 
ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/527: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.07.2009 Z: PgO

K bodu 25/
Kontrolný monitoring
Správa č. 29/2008/TV o monitorovaní Kysuckého televízneho vysielania (monitorované dni: 27. a 
30.4.2009)
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca            číslo licencie: T/101
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Uznesenie č. 09-12/25.430: 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 po prerokovaní Správy č. 
29/2009/TV o monitorovaní  Kysuckého televízneho vysielania  skonštatovala,  že  v 
monitorovanom vysielaní vysielateľa  OTS, s.r.o.  z dní 27.04. a 30.04.2009 nebolo 
zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/528: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 03.07.2009 Z: PgO

K bodu 26/
Kontrolný monitoring
Správa č. 31/09/TV o monitorovaní vysielania Obecné televízne  vysielanie Šuňava
(monitorovaný deň: 26.4.2009)
Vysielateľ: Šuňava OTV, s.r.o.,            číslo licencie: T/135

Uznesenie č. 09-12/26.431: 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 po prerokovaní Správy č. 31/09/TV z monitorovania vysielania 
OTV Šuňava  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 06.04.2009 vysielateľa Šuňava 
OTV, s.r.o. s licenciou č. T/135 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/529: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 03.07.2009         Z: PgO

K bodu 27/
Kontrolný monitoring
Správa č.33/09/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV
(monitorované dni: 14.5. a 21.5.2009)
Vysielateľ: Perfects akciová spoločnosť, Dunajská Streda            číslo licencie: T/90

Uznesenie  č.  09-12/27.432: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi P e r f e c t s akciová spoločnosť vo veci možného porušenia § 16 písm. 
c)  zákona č. 308/2000 Z.z. v nadväznosti na § 19 ods. 1 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do 
Európskeho  parlamentu  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „zákon  č.  331/2003  Z.z.“)   v 
súvislosti  s  odvysielaním  politickej  reklamy  dňa  21.05.2009  z  dôvodu  možného  porušenia 
povinnosti zabezpečiť zreteľné označenie a oddelenie vysielania politickej reklamy pred voľbami do 
Európskeho  parlamentu  od  ostatných  relácií  odvysielaním  oznamu,  že  ide  o  platenú  politickú 
reklamu. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/530: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 23.07.2009         Z: PKO
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Uznesenie  č.  09-12/27.432.1: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len „Rada“)  ako orgán 
príslušný  podľa  § 4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie vysielateľovi P e r f e c t s akciová spoločnosť vo veci možného porušenia  § 16 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že dňa 21.5.2009 odvysielal v rámci programu Magazín 
DSTV  informácie  o  zhromaždení  v  organizácii  občianskeho  združenia  AT  Harmónia  s  cieľom 
vytvorenia  územnej  autonómie,  v  ktorom  mohlo  dôjsť  k  nezabezpečeniu  objektívnosti  a 
nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/531: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 23.07.2009         Z: PKO

K bodu 28/
Štatistika o odvysielanom programe za 1. štvrťrok 2009
Vysielateľ: SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, vysielateľ na základe zákona

       MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41
                   MAC TV

Rada berie na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 
1.štvrťrok 2009.

K bodu 29/
Správa č.2 o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenského rozhlasu a Rádia 
Expres v období kampane, moratória a volieb do EP (monitorované obdobie: 25.5.-6.6.2009)

Rada  berie  na  vedomie  Správu  č.  2  o  monitorovaní  vysielania  STV,  TV Markíza,  JOJ,  TA3, 
Slovenského rozhlasu a Rádia Expres v období  kampane, moratória a volieb do EP (monitorované 
obdobie: 25.5.-6.6.2009)

K bodu 30/
SK č.: 251-PgO/O-3147/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1914/85-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný  program/deň:  Črepiny/Sexuálne  orgie  žiakov  základnej  školy  z  Liptovského 
Mikuláša/ 23.04.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
ÚP: 11:20 hod.

Uznesenie  č.  09-12/30.433: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ ah/ 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. 251-PgO/O-3147/2007 MAC TV, s.r.o.,

porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.

tým,
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že dňa 23.04.2007 o cca 21:45 hod. odvysielal v rámci programu Črepiny príspevok s názvom 
Sexuálne orgie žiakov základnej školy z Liptovského Mikuláša, ktorý mohol narušiť morálny vývin 
maloletých, 

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.  c)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  vo  výške  16.600,00  €,  slovom 
šesťnásťtisícšesťsto eur.

Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: „ Uložením sankcie nezaniká povinnosť,  
za ktorej porušenie sa sankcia uložila. "

V  zmysle  §  67  ods.  10  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***09 KS6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/532: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia  o  uložení  sankcií  -  pokút  a  doručí  ho  účastníkovi 
konania spoločnosti MAC TV s. r. o. 
T: 23.07.2009         Z: PKO

Uznesenie  č.  09-12/30.434: 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 
správne konanie  č.  251-PgO/O-3147/2007 v  časti  týkajúcej  sa  možného porušenia  §  19 ods.  1 
zákona  č.308/2000 Z.z. vedené voči MAC TV s.r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/533: 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: 07.07.2009         Z: PKO

K bodu 31/
SK č.: 412-PgO/O-4945/2007 zo dňa 06.11.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3849/154-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4, 5 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Črepiny/Eutanázia/03.09.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39 
ÚP: 11:20 hod.

Uznesenie  č.  09-12/31.435: 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 
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(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 412-PgO/O-4945/2007 spoločnosť MAC TV s.r.o.

I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že dňa 03.09.2007 o cca 21.35 hod. odvysielal v rámci programu Črepiny  príspevok pod názvom 
Eutanázia,  ktorý  by  svojím  obsahom  mohol  ohroziť  fyzický,  psychický  alebo  morálny  vývin 
maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav,

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. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 8.300,00 €, slovom osemtisíctristo eur.

Podľa  §  64  ods.  4  zákona  č.  308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie  nezaniká  povinnosť,  za  ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

V zmysle § 67 ods. 10 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 ***09, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

II. porušil povinnosť ustanovenú v § 20  ods.  5 zákona č. 308/2000 Z.z.

tým,

že pri klasifikácií programu Črepiny, v rámci ktorého dňa 03.09.2007 o cca 21.35 hod. odvysielal 
príspevok  pod názvom Eutanázia, neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade s 
podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. určila Rada

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  1.660,00  €,  slovom 
jedentisícšesťstošesťdesiat eur.

Podľa § 64 ods.  4 zákona č.  308/2000 Z.  z.:  „Uložením sankcie  nezaniká povinnosť,  za ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné uhradiť ju na účet: 7000088921/8180, VS ***09, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

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

tým,

že dňa 03.09.2007 o cca 21.35 hod. odvysielal v rámci programu Črepiny  príspevok pod názvom 
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Eutanázia, bez zohľadnenia jeho vekovej vhodnosti pre maloletých pri jeho zaradení do vysielania,

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.  4 zákona č.  308/2000 Z.  z.:  „Uložením sankcie  nezaniká povinnosť,  za ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/534: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania.
T: 23.07.2009         Z: PKO

Uznesenie  č.  09-12/31.436: 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. 412-PgO/O-4945/2007 vedené 
voči spoločnosti MAC TV, s.r.o., v časti týkajúcej sa porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., 
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.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/535: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania.
T: 07.07.2009         Z: PKO

K bodu 32/
SK č.: 43-PgO/O-764/2007 zo dňa 06.02.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2471/213-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Noviny/príspevok informujúci  o ublížení  na zdraví  nesúcom znaky 
rituálnej vraždy v podsvetí/ 17.12.2006)
ÚK: MAC TV, s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-12/32.437: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
správne konanie č. 43-PgO/O-764/2007 vedené voči spoločnosti MAC TV, s.r.o., podľa § 30  písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/536: Kancelária Rady v zmysle § 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: 07.07.2009         Z: PKO

K bodu 33/
SK č.: 72-PgO/O-1269/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 80/6-2009 a 79/5-2009 smerujúcich voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Ohnivá pasca/ 04.01.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-12/33.438: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z. rozhodla, že správne konanie č.  72-PgO/O-1269/2009 vedené voči  spoločnosti  MAC TV 
s.r.o. podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v 
znení neskorších predpisov 

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/537: Kancelária Rady v zmysle § 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: 07.07.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-12/538: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.07.2009         Z: PgO

K bodu 34/
SK č.: 73-PgO/O-1270/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 79/5-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Záhadné zmiznutie/02.01.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39    

Uznesenie  č.  09-12/34.439: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a  
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 73-PgO/O-1270/2009 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa § 30  písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/539: Kancelária Rady v zmysle § 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: 07.07.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-12/540: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.07.2009         Z: PgO

K bodu 35/
SK č.: 71-PgO/O-1268/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 80/6-2009 a 79/5-2009 smerujúcich voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Obvinený/ 02.01.2009)
ÚK: MAC TV, s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-12/35.440: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 71-PgO/O-1268/2009 vedené voči MAC TV s.r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/541: 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: 07.07.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-12/542: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.07.2009         Z: PgO

K bodu 36/
SK č.: 77-PgO/O-1274/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 11/3-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Sám doma 2/ 25.12.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39         

Uznesenie  č.  09-12/36.441: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa § 4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 77-PgO/O-1274/2009 vedené voči MAC TV, s.r.o., podľa § 30 písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/543: 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: 07.07.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-12/544: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.07.2009         Z: PgO

K bodu 37/
SK č.: 76-PgO/O-1273/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 11/3-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Coronado/ 25.12.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39      

Uznesenie  č.  09-12/37.442: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa § 4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon  č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č.  76-PgO/O-1273/2009 vedené voči vysielateľovi  MAC TV s.r.o.,  podľa § 30 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/545: 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: 07.07.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-12/546: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.07.2009         Z: PgO

K bodu 38/
SK č.: 74-PgO/O-1271/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 11/3-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Silvestrovské mafstory/ 25.12.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39         

Uznesenie  č.  09-12/38.443: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ ah/ 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. 74-PgO/O-1271/2009 MAC TV s.r.o.,

porušil

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

tým,
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že  dňa  25.12.2008  o  cca  21.10  hod.  odvysielal  v  rámci  programu  upútavku  na  program 
Silvestrovské mafstory, v ktorej došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 

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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1.000,00 €, slovom jedentisíc eur.

Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť,  
za ktorej porušenie sa sankcia uložila. "

V  zmysle  §  67  ods.  10  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***09KS6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/547: 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: 23.07.2009         Z: PgO

Úloha č. 09-12/548: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.07.2009         Z: PgO

K bodu 39/
SK č.: 75-PgO/O-1272/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie:  Správa  o  šetrení  sťažnosti  č.  11/3-2009  smerujúcej  proti  vysielaniu  TV  JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Horúce strely 2/ 25.12.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39       

Uznesenie  č.  09-12/39.444: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a  
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 75-PgO/O-1272/2009 vedené voči MAC TV s.r.o. podľa § 30 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.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/549: 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: 07.07.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-12/550: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.07.2009         Z: PgO
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K bodu 40/
SK č.: 68-PgO/O-1265/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 12/2-2009 smerujúcej voči TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Ja, moje druhé ja a Irena/ 17.01.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-12/40.445: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a  
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 68-PgO/O-1265/2009 vedené voči spoločnosti MAC TV s. r.o. podľa § 30 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/551: 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: 07.07.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-12/552: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.07.2009         Z: PgO

K bodu 41/
SK č.: 96-PgO/O-1293/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie:  Správa  č.  1  o  monitorovaní  vysielania  v  období  kampane  pred  voľbou  prezidenta, 
moratória a voľby prezidenta SR
 (dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/Kampaň odštartovala/ 06.03.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-12/41.446: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a  
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie  č.  96-PgO/O-1293/2009,  vedené  voči  MAC TV s.r.o.  sa  podľa § 30 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.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/553: 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: 07.07.2009         Z: PKO

K bodu 42/
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SK č.: 87-PgO/O-1284/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie:  Správa  č.  2  o  monitorovaní  vysielania  v  období  kampane  pred  voľbou  prezidenta, 
moratória a voľby prezidenta SR
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: V politike /15.03.2009)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125

Uznesenie  č.  09-12/42.447: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a  
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 87-PgO/O-1284/2009 vedené voči C.E.N., s.r.o., podľa § 30 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.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/554: 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: 07.07.2009         Z: PgO

K bodu 43/
SK č.: 86-PgO/O-1283/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie:  Správa  č.  1  o  monitorovaní  vysielania  v  období  kampane  pred  voľbou  prezidenta, 
moratória a voľby prezidenta SR
(dodržiavanie § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: V politike /08.03.2009)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                číslo licencie: T/125

Uznesenie  č.  09-12/43.448: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a  
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 86-PgO/O-1283/2009 vedené voči  C.E.N. s.r.o.  podľa § 30 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.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/555: 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: 07.07.2009         Z: PKO

K bodu 44/
SK č.: 79-PgO/O-1276/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 607/36-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3
(dodržiavanie § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: V politike /08.02.2009)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                číslo licencie: T/125
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Uznesenie  č.  09-12/44.449: 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. 79-PgO/O-1276/2009 C.E.N. s.r.o.

porušil 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že odvysielal politickú reklamu podľa § 32 ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. v programe V politike 
dňa 08.02.2009 o cca 19:55 hod., 
 
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. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 3.320,00 €, slovom tritisíctristodvadsať 
eur.

Podľa  §  64  ods.  4  zákona  č.  308/2000 Z.z.:  „Uložením sankcie  nezaniká  povinnosť,  za  ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

V  zmysle  §  67  ods.  10  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***09,KS6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/556: 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: 23.07.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-12/557: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.07.2009         Z: PgO

K bodu 45/
SK č.: 69-PgO/O-1266/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 16/4-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. a) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Paľba/Miliardár v exile II./05.01.2009)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                     číslo licencie: T/41     

Uznesenie  č.  09-12/45.450: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa § 4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
správne konanie č. 69-PgO/O-1266/2009 vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

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

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/558: 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: 07.07.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-12/559: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.07.2009         Z: PgO

K bodu 46/
SK č.: 127-PgO/O-1730/2009 zo dňa 21.04.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 360/26-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Lampáreň/Otravné árie, 2. časť/11.01.2009)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41  

Uznesenie  č.  09-12/46.451: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z.  rozhodla,  že  správne  konanie  č.  127-PgO/O-1730/2009 vedené  voči  MARKÍZA  – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 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.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/560: 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: 07.07.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-12/561: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.07.2009         Z: PgO

K bodu 47/
SK č.: 108-PgO/O-1531/2009 zo dňa 07.04.2009
Doplnenie:  Správa  č.  4  o  monitorovaní  vysielania  v  období  kampane  pred  voľbou  prezidenta, 
moratória a voľby prezidenta SR
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Žurnál rádia Regina/ 22.03.2009)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona       

Uznesenie  č.  09-12/47.452: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a  
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne  konanie  č.  108-PgO/O-1531/2009  vedené  voči  Slovenskému  rozhlasu,  vysielateľovi  na 
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základe zákona podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/562: 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: 07.07.2009         Z: PKO

K bodu 48/
SK č.: 109-PgO/O-1532/2009 zo dňa 07.04.2009
Doplnenie:  Správa  č.  4  o  monitorovaní  vysielania  v  období  kampane  pred  voľbou  prezidenta, 
moratória a voľby prezidenta SR
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/ 04.04.2009)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona  

Uznesenie  č.  09-12/48.453: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a  
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie  č.  109-PgO/O-1532/2009,  vedené voči  Slovenskému rozhlasu,  vysielateľovi  na 
základe zákona sa podľa § 30 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.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/563: 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: 07.07.2009         Z: PKO

K bodu 49/
SK č.: 56-PgO/O-1009/2009 zo dňa 10.03.2009
Doplnenie:  Správa  o  šetrení  sťažnosti  č.  269/19-2009  smerujúcej  proti  Slovenskej  televízii 
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Zdravíčko pán doktor/ 17.01.2009)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

Rokovanie o danom bode bolo odročené na najbližšie zasadnutie Rady.

Úloha č. 09-12/564: Kancelária Rady zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci. 
T: 01.07.2009         Z: PKO

K bodu 50/
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SK č.: 97-PgO/O-1294/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie:  Správa  č.  1  o  monitorovaní  vysielania  v  období  kampane  pred  voľbou  prezidenta, 
moratória a voľby prezidenta SR
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Infoexpres plus/príspevok informujúci o začiatku volebnej kampane 
pred prezidentskými voľbami/06.03.2009)
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                      

Uznesenie  č.  09-12/50.455: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a  
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie  č.  97-PgO/O-1294/2009,  vedené voči  D.EXPRES,  a.s.  sa  podľa § 30 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.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/565: 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: 07.07.2009         Z: PKO

51/ Rôzne
1/  Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac máj 2009

Uznesenie č. 09-12/51.456: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o 
účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci máj 2009 a  v  zmysle čl. 8 Štatútu Rady schváleného 
rozhodnutím  predsedu  NR  SR  č.  1114  v  znení  rozhodnutia  predsedu  NR  SR  č.  625  zo  dňa 
03.03.2004 rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac máj 2009 v plnej výške všetkým členom Rady 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-12/566: Kancelária  Rady  zabezpečí  výplatu  odmien  členom  Rady  v  zmysle 
schváleného uznesenia. 
T: 09.07.2009         Z: OEV

2/  Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady

Uznesenie č. 09-12/51.457: 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 súvisiace  s  dohľadom nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 346/1999 Z.z. o voľbách v 
období volebnej kampane, moratória a volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a za 
mimoriadne práce spojené s uskutočnenými výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií 
na terestriálne vysielanie v mesiaci jún 2009.   

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č.  09-12/567: Kancelária Rady zabezpečí  výplatu mimoriadnych  odmien  členom Rady v 
zmysle schváleného uznesenia. 
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T: 09.07.2009         Z: OEV

3/  Mimoriadna odmena riaditeľovi Kancelárie

Uznesenie č. 09-12/51.458: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady 
pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 
3.marca 2004 a § 20 ods. 1  zákona č. 553/2003 Z.z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone  práce  vo  verejnom  záujme schvaľuje  odmenu  riaditeľovi  Kancelárie  Rady  podľa 
predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac jún 2009. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/568: Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle schváleného 
uznesenia. 
T: 09.07.2009         Z: OEV

4/ SK č.: 131-PgO/O-1728/2009 zo dňa 21.04.2009
Doplnenie:  Správa  o  šetrení  sťažností  č.  776/42-2009  a  825/46-2009  smerujúcich  voči 
vysielaniu Rádia YES  (dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z./ žiadosť o ústne 
pojednávanie)
(monitorovaný  program/deň:  záznam  vysielania  z  dní  26.01,  30.01.,  04.02.,  06.02., 09.02., 
10.02., 11.02., 13.02. a 14.02.2009)
ÚK: BP Media, s.r.o.                                                                      číslo licencie: R/102   

Uznesenie  č.  09-12/51.459: 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.“) nariaďuje v súvislosti s predmetom správneho konania č. 131-
PgO/O-1728/2009 vedeného voči vysielateľovi BP Media, s.r.o. vo veci možného poručenia ust. § 
16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. v súlade s ust. § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(správny poriadok) v znení  neskorších predpisov  ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 
07.07.2009 v sídle Rady. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/569: Kancelária Rady prizve účastníka konania na ústne pojednávanie.
T: 30.06.2009         Z: PKO

5/  Návrh na zmenu organizačného poriadku Kancelárie Rady.

Uznesenie č. 09-12/51.460: Rada schvaľuje návrh na zmenu organizačného poriadku Kancelárie 
Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-12/570: Kancelária Rady zabezpečí organizačné zmeny podľa návrhu organizačného 
poriadku a zároveň oboznámi zamestnancov s týmito zmenami.
T: 07.07.2009         Z: RK

V Bratislave dňa 23.06.2009

           Prof. Miloš Mistrík
       predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu

42



                                                                     
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overil: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.
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