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Zápisnica č. 01/2010 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12.01.2010 o 09:30 hod. 

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

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

 
1/Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 410-PLO/D-5339/2009 zo dňa 14.12.2009 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: SCREEN MEDIA s.r.o., Michalovce           číslo licencie : T/215 
 
3/ SK č.: 400-PLO/D-5189/2009 zo dňa 03.12.2009 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/49 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava            číslo licencie : R/49 
 
4/ SK č.: 294-PLO/D-4022/2009 zo dňa 30.09.2009 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/89 
ÚK: Marián Dokupil-DOKO Media, Dubnica nad Váhom                      číslo licencie: R/89 
 
5/ SK č.: 423-PLO/D-5616/2009 zo dňa 23.12.2009 
vo veci žiadosti o udelenie  licencie na digitálne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava          číslo licencie: T/41  
ÚP: 10:00 hod.  
 
6/ Sťažnosť č. 5258/280-2009 zo dňa 08.12.2009 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava          číslo licencie : TKR/203 
 
7/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4671/226-2009 zo dňa 9.11.2009      
(na vysielanie televízie JOJ – C.S.I. Kriminálka Las Vegas zo dňa 6.11.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4671/226-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                        číslo licencie: T/39 
 
8/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4580/219-2009      
(na vysielanie programu Hodina s... z dňa 21.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4580/219-2009 smerujúcej proti Kysuckému televíznemu vysielaniu 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca                 číslo licencie:  T/101 
 
9/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5099/260-2009       
(na vysielanie zo dňa 05. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5099/260-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava   číslo licencie: T/41 
 
10/ Prešetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 4799/239-2009  zo dňa 16.11.2009      
(na vysielanie programu Jeden svet nestačí z dňa 31.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4799/239-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                   číslo licencie: T/39 
 
11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4976/251-2009      
(na vysielanie programu Dnes z dňa 13.11.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4976/251-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č.81/2009/TV o monitorovaní vysielania programovej služby  Infokanál VARES 
v Dudinciach a Hontianskych Moravciach 
(monitorovaný deň: 2.10.2009 a  5.10.2009) 
Vysielateľ: VARES, s.r.o.                                 číslo licencie: T/96 
 
13/ SK č.: 315-PLO/O-4361/2009 zo dňa 20.10.2009 
Doplnenie:  Správa č. 49/2009/TV o monitorovaní Televízie mesta Dolný Kubín 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a 
účinnom do 14.12.2009) 
(monitorovaný program/deň: Pole position/11.08.2009) 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín spol. s r.o., Dolný Kubín                                 číslo licencie: T/86 
  
14/ SK č.: 289-PLO/O-4134/2009 zo dňa 06.10.2009 
Doplnenie: Správa č. 55/09/TV o monitorovaní vysielania programovej služby Televízo 
 (vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania z 05.07.2009) 
ÚK: JEL s.r.o., Bratislava                                                                                         číslo licencie: T/160 
 
15/ SK č.: 290-PLO/O-4140/2009 zo dňa 06.10.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3531/142/2009 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Dnes/Nehoda ochromila dopravu/25.08.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                                              číslo licencie: T/41 
 
16/ SK č.: 288-PLO/O-4133/2009 zo dňa 06.10.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3531/142-2009 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: KRIMI Noviny/Zrazené kamióny/25.08.2009) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                                                                                číslo licencie: T/39 
 
17/ SK č.: 314-PLO/O-4360/2009 zo dňa 20.10.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 3749/150-2009, č. 3750/151-2009 a č. 3751/152-2009 
smerujúcich  voči vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Sexuálny škandál na fare/14..09.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                                               číslo licencie: T/41 
 
18/ SK č.: 344-PLO/O-4634/2009 zo dňa 03.11.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3788/156-2009 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/Jazykový zákon/01.09.2009) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
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19/ SK č.: 341-PLO/O-4630/2009 zo dňa 03.11.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3981/174-2009 smerujúcej voči Ta3 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy/voľby do VÚC/24.09.2009)  
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava                                                                                       číslo licencie: T/125 
 
20/ SK č.: 307-PLO/O-4353/2009 zo dňa 03.11.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3942/168-2009 smerujúcej voči TV JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Webmaster/26.09.2009) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                                                                                  číslo licencie: T/39 
 
21/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania:  
10:00 hod. – MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (k SK č.: 423-PLO/D-5616/2009 zo dňa 
23.12.2009) 
 

******************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 1158 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 10-01/1.001: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 410-PLO/D-5339/2009 zo dňa 14.12.2009 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: SCREEN MEDIA s.r.o., Michalovce    číslo licencie : T/215 
      
 
Uznesenie č. 10-01/2.002: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 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 znení neskorších 
predpisov, v správnom konaní č. 410-PLO/D-5339/2009 z dňa 14.12.2009, posúdila žiadosť 
o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/215 účastníka konania: 

 
SCREEN MEDIA s.r.o.  
Kpt. Nálepku 26 
071 01 Michalovce 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 54  ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma 
 



 4 

licenciu na televízne vysielanie č. T/215 účastníkovi konania SCREEN MEDIA s.r.o., Michalovce 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/001: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 410-PLO/D-5339/2009 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (SCREEN MEDIA s.r.o., Michalovce). 
T: 12.02.2010          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK č.: 400-PLO/D-5189/2009 zo dňa 03.12.2009 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/49 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava     číslo licencie : R/49 
 
Uznesenie č. 10-01/3.003: 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. 400-
LO/D-5189/2009 zo dňa 03.12.2009 posúdila oznámenie o zmene licencie č. R/49 účastníka 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3   zákona č. 308/2000 Z. z.   
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/49 nasledovne: 
 

1. Článok I., bod 1. sa mení a znie:  
„Názov programovej služby: Europa 2“ 

2. Článok III., bod 1. sa mení a znie: 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa platnej programovej 
skladby predloženej Rade dňa 03.12.2009, č.d.p. 5189/2009. 
 
Programové typy:  
a) Spravodajstvo – 0,45 % 
b) Publicistika:  

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

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

       5.       hudobné programy – 99,55 % 
   d) Ostatný program – 0 %         
 

3.    Článok IV., bod 3. v časti Meno programového okruhu PS sa mení a znie: 
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„EUROPA 2“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/002: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
400-PLO/D-5189/2009 a zašle ho účastníkovi konania, OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 12.02.2010          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 294-PLO/D-4022/2009 zo dňa 30.09.2009 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/89 
ÚK: Marián Dokupil-DOKO Media, Dubnica nad Váhom              číslo licencie : R/89 
 
Uznesenie č. 10-01/4.004: 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. 294-PLO/D-4022/2009 zo dňa 
30.09.2009, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/89, 
účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Marián Dokupil – Doko Media 
Kollárova 1308/34 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

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

 
Rada podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 
v y z ý v a 

 
účastníka konania, aby svoje podanie, doručené Rade dňa 30.09.2009, evidované pod č. správneho 
konania 294-PLO/D-4022/2009 doplnil v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia o tieto 
doklady a údaje: 

- aktuálnu programovú skladbu vysielania, 
- špecifikáciu programových typov vo vysielaní, 
- konkretizáciu podielov programových typov, 
- navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

verejnom záujme 
 
v súlade so schválenými programovými typmi a programami vo verejnom záujme, ktoré Rada dňa 
21.10.2008 schválila dokumentom Programové typy, programy vo verejnom záujme (právny rámec, 
definície, špecifikácia, metodika výpočtu). 
 
Do doby doplnenia žiadosti všetkými požadovanými dokladmi, najneskôr do uplynutia 15 dňovej 
lehoty Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správne 
konanie č. 294-PLO/D-4022/2009 zo dňa 30.09.2009 vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/89 

 
p r e r u š u j e . 

 
Rada bude v správnom konaní pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, 
najneskôr po uplynutí stanovenej 15 dňovej lehoty.  
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Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú.  
 
Podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Vás Rada zároveň 
poučuje, že v prípade neodstránenia uvedených nedostatkov podania správne konanie zastaví. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/003: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
294-PLO/D-4022/2009 a zašle ho účastníkovi konania, Marián Dokupil – Doko Media.  
T: ihneď          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 423-PLO/D-5616/2009 zo dňa 23.12.2009 
vo veci žiadosti o udelenie  licencie na digitálne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava   
ÚP: 10:00 hod.  
 
Uznesenie č. 10-01/5.005: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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. 
423-PLO/D-5616/2009 zo dňa 23.12.2009, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej 
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 1/a 
843 56 Bratislava 
 
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 § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d e ľu j e  

 
spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 7  

 
na digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
„I. 

 
1.   Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby;  
      Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, MMDS, MVDS, IPTV 
2.   Názov programovej služby: TV MARKÍZA 
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 168 hodín/týždenne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou:  

podľa podania účastníka konania č. 21/2010 zo dňa 07.01.2010: 
a) Programová služba (100%): 
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Doplnkové vysielanie -  20 %  
Programy –                     80 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo – 7,5 % 
Publicistika: 
1) polit. publicistika – 0,5 % 
2) ostatná publicistika – 9 %  
         Dokumentárne programy – 0,5 % 

  Dramatické programy – 78,5 % 
  Zábavné programy -  4 %  
  Hudobné programy – 0 % 
  Vzdelávacie programy - 0 % 
  Náboženské programy - 0 % 
  Šport - 0 %  

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

záujme: min. 15 %  
7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, 
mpeg, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa 
 ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. (najmenej 10 %) 

10. Zaradenie vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

11. Jednotný systém označovania: v zmysle Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
589/2007 Z. z. 

 
II. 

 
1.  Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo 
dňa 23.12.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 12330/B. 

2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.12.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 12330/B. 

 
III. 

 
Doložky doplnkových obsahových služieb: 
1.1. názov doplnkovej obsahovej služby: TV MARKÍZAtext 
1.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
2.1.     názov doplnkovej obsahovej služby: TV MARKÍZAepg  
2.2.     špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: interaktívny prístup k programovej službe 
 
3.1.    názov doplnkovej obsahovej služby: TV MARKÍZAplus 
3.2.    špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup k programovej službe 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
1.1. spôsoby verejného prenosu: DVB-S, DVB-C, MMDS, MVDS, IPTV (vrátane doplnkových 
obsahových služieb). 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/004: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 423-PLO/D-
5616/2009 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 
Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 12.02.2010          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
Sťažnosť č. 5258/280-2009 zo dňa 08.12.2009 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava    číslo licencie : TKR/203 
 
Uznesenie č. 10-01/6.006: 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 308/2000 Z. z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 5258/280-2009, vedenú voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/203, 
spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/005: Kancelária Rady písomne upovedomí sťažovateľa o výsledku 
sťažnosti, o možnosti posúdenia sťažnosti v časti II. príslušným súdom na základe podanej žaloby 
a o postúpení sťažnosti TÚ SR v časti III.  
T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-01/006: Kancelária Rady sťažnosť v časti III. postúpi TÚ SR. 
T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4671/226-2009 zo dňa 9.11.2009      
(na vysielanie televízie JOJ – C.S.I. Kriminálka Las Vegas zo dňa 6.11.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4671/226-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-01/7.007: 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 308/2000 Z. z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 4671/226-2009, vedenú voči spoločnosti MAC TV s.r.o., a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/007: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4580/219-2009      
(na vysielanie programu Hodina s... z dňa 21.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4580/219-2009 smerujúcej proti Kysuckému televíznemu vysielaniu 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca      číslo licencie:  T/101 
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Uznesenie č. 10-01/8.008: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a m) 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 OTS, s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 21.10.2009 odvysielal program Hodina s..., 
v ktorom došlo k odvysielaniu jednostranných informácií, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby a v súvislosti s 
možným neoznačením programovej služby nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) počas 
vysielania programu Hodina s... dňa 21.10.2009. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/008: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 26.01.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-01/009: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5099/260-2009       
(na vysielanie zo dňa 05. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5099/260-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-01/9.009: 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. 5099/260-2009, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 
Z.z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-01/010: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 22.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4799/239-2009  zo dňa 16.11.2009      
(na vysielanie programu Jeden svet nestačí z dňa 31.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4799/239-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-01/10.010: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z.,  začína správne 
konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 31.10.2009 o cca 22:59 hod. odvysielal program Jeden svet nestačí, ktorý 
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štyrikrát prerušil reklamou, čím mohlo dôjsť k porušeniu ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z.z.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/011: 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: 26.01.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-01/012: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 22.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4976/251-2009      
(na vysielanie programu Dnes z dňa 13.11.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4976/251-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-01/11.011: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne 
konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia 
ustanovenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 27 ods. 3 zákona č. 
303/2001 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 13.11.2009 o cca 19:25 hod. odvysielal v programe Dnes 
príspevok Ružinovský mrakodrap, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby bol 
program vysielaný v rámci volebnej kampane v súlade s ustanoveniami zákona č. 303/2001 Z.z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/013: 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: 26.01.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-01/014: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.81/2009/TV o monitorovaní vysielania programovej služby  Infokanál VARES 
v Dudinciach a Hontianskych Moravciach 
(monitorovaný deň: 2.10.2009 a  5.10.2009) 
Vysielateľ: VARES, s.r.o.                   číslo licencie: T/96 
 
Uznesenie č. 10-01/12.012: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 
81/2009/TV o monitorovaní vysielania programovej služby Infokanál VARES skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 02.10.2009 v čase od 12:00 hod. do 24:00 hod. a 05.10.2009 
v čase od 12:00 hod. do 24:00 hod. vysielateľa VARES, s.r.o., s licenciou č. T/96 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/015: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 22.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 315-PLO/O-4361/2009 zo dňa 20.10.2009 
Doplnenie:  Správa č. 49/2009/TV o monitorovaní Televízie mesta Dolný Kubín 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a 
účinnom do 14.12.2009) 
(monitorovaný program/deň: Pole position/11.08.2009) 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín spol. s r.o., Dolný Kubín                  číslo licencie: T/86 
 
Uznesenie č. 10-01/13.013: 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. 315-PLO/O-4361/2009 vedené voči vysielateľovi Infoštúdio mesta Dolný Kubín, 
spol. s r.o. podľa § 30 ods. 1 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. 10-01/016: 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: 26.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 289-PLO/O-4134/2009 zo dňa 06.10.2009 
Doplnenie: Správa č. 55/09/TV o monitorovaní vysielania programovej služby Televízo 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania z 05.07.2009) 
ÚK: JEL s.r.o., Bratislava                                                                           číslo licencie: T/160 
 
Rada presúva bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/017: Kancelária Rady pripraví pracovný materiál na nasledujúce zasadnutie Rady. 
T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 290-PLO/O-4140/2009 zo dňa 06.10.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3531/142/2009 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Dnes/Nehoda ochromila dopravu/25.08.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                               číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-01/15.015: 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 
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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. 290-PLO/O-4140/2009 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. 

 
z a s t a v u j e, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/018: 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: 26.01.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-01/019: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 288-PLO/O-4133/2009 zo dňa 06.10.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3531/142-2009 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: KRIMI Noviny/Zrazené kamióny/25.08.2009) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                                                                 číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-01/16.016: 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 e. 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. 288-PLO/O-4133/2009 MAC TV s.r.o., 

 
p o r u š i l 

 
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 16 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009) 
 

tým, 
 
že v programe KRIMI Noviny dňa 25.08.2009 o cca 19:00 hod. odvysielal príspevok Zrazené 
kamióny, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-01/020: 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: 05.02.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-01/021: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 22.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 314-PLO/O-4360/2009 zo dňa 20.10.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 3749/150-2009, č. 3750/151-2009 a č. 3751/152-2009 
smerujúcich  voči vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Sexuálny škandál na fare/14..09.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                                číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-01/17.017: 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.“) postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 314-PLO/O-4360/2009, 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 

p o r u š i l 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 19 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009) 

 
tým, 

že dňa 14.09.2009 o cca 19.00 hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok 
Sexuálny škandál na fare, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do 
ľudskej dôstojnosti a práva na zachovanie dobrej povesti v príspevku prezentovaného kňaza,   
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 16.660,00 €, slovom 
šestnásťtisícšesťstošesťdesiat eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/022: Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie 
a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 05.02.2010                                                                                                                      Z:    PLO 
 
Úloha č. 10-01/023: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 22.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 344-PLO/O-4634/2009 zo dňa 03.11.2009 
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Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3788/156-2009 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/príspevok o protestnom zhromaždení proti prijatiu 
jazykového zákona /01.09.2009) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 10-01/18.018: 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 e. 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. 344-PLO/O-4634/2009 Slovenský rozhlas, vysielateľ na 
základe zákona, 

p o r u š i l 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 16 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009) 

 
tým, 

 
že na programoveom okruhu Rádio Slovensko, v programe Rádiožurnál dňa 01.09.2009 o cca 18:00 
hod. odvysielal príspevok, ktorý informoval o protestnom zhromaždení proti prijatiu jazykového 
zákona, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Člen rady Ing. Peter Abrahám požiadal o uvedenie do  zápisnice, že v súvislosti s predmetným 
správnym konaním upozornil členov Rady na rozsudok NS SR 4 Sž 27/02, v ktorom sa v spojitosti 
s ukladaním sankcií „upozornenie na porušenie zákona“ uvádza nasledovné:  
„Upozornenie je samostatným druhom sankcií. Svojím charakterom výlučne výchovným opatrením 
s cieľom prevencie. Túto úlohu môže splniť len vtedy, ak obsahuje poučenie, navádzacie postupy pre 
ďalšiu činnosť. U vysielateľov totiž spravidla nemožno očakávať, že rovnakú povinnosť porušia 
totožnou reláciou, či príspevkom. Teda upozornenie musí určitým spôsobom stanoviť jasné pravidlá 
pre nim riešený typ programu, témy, najmä ak k porušeniu povinnosti došlo spôsobom spracovania, 
či prezentácie.“ 
 
Úloha č. 10-01/024: Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie 
a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 05.02.2010                                                                                                                      Z:    PLO 
 
Úloha č. 10-01/025: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 22.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 341-PLO/O-4630/2009 zo dňa 03.11.2009 
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Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3981/174-2009 smerujúcej voči TA3 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy/voľby do VÚC/24.09.2009)  
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava                                                                       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-01/19.019: 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. 341-PLO/O-4630/2009 vedené voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o., podľa § 30  ods. 
1 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. 10-01/026: Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho 
konania a doručí ho účastníkovi konania C.E.N. s.r.o. 
T: 26.01.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-01/027: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 22.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 307-PLO/O-4353/2009 zo dňa 03.11.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3942/168-2009 smerujúcej voči TV JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Webmaster/26.09.2009) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                                                                 číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-01/20.020: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 307-PLO/O-4353/2009 MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že dňa 26.09.2009 o cca 11:10 hod. odvysielal program „Webmaster“, ktorý by mohol ohroziť 
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. d) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3.320,– €, slovom tritisíctristodvadsať euro. 
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Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***10, KS 6548. 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

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

tým, 
 
že dňa 26.09.2009 o cca 11:10 hod. odvysielal program „Webmaster“, označením ktorého ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov 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. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške  670,– €, slovom šesťstosedemdesiat euro. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***10, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/028: 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: 05.02.2010                                                                                                                            Z: PLO 
 
Úloha č. 10-01/029:Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 22.01.2010                                       Z: PgO 

 
21/Rôzne 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. decembru 2009 
 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.12.2009. 
 
2/ Valorizácia platu riaditeľa Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 10-01/21.021: V súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schvaľuje Rada alternatívu 2 predloženého materiálu o rozhodnutí o plate riaditeľa Kancelárie Rady 
spojenú s valorizáciou tarifného platu riaditeľa Kancelárie o 1 % s účinnosťou od 01.01.2010. 
Zároveň Rada schvaľuje i prepočet príplatku za riadenie podľa stupnice platových taríf platnej od 
01.01.2010. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-01/030: Kancelária Rady zabezpečí valorizáciu platu riaditeľa Kancelárie  Rady 
v zmysle schváleného uznesenia.  
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T: ihneď          Z: OE 
 
3/ Správa č. 1 a 2 o monitorovaní vysielania Rádia Patria v období kampane, moratória 
a volieb do orgánov samosprávnych krajov (monitorované obdobie: 28.10.2009. – 28.11.2009) 
 
Rada berie na vedomie správu č. 1 a 2 o monitorovaní vysielania Rádia Patria v období kampane, 
moratória a volieb do orgánov samosprávnych krajov (monitorované obdobie: 28.10.2009 – 
28.11.2009) 
 
 
V Bratislave dňa 12.01.2010 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

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


