
Zápisnica č. 02/2010
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 26.01.2010 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.

Člen rady P. Abrahám navrhol zaradiť do programu prerokovanie ním predloženého materiálu 
týkajúceho sa odňatí analógových frekvencií vysielateľom v procese digitalizácie. 

Navrhovaný bod nebol zaradený do programu. 

Program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 395-PLO/D-5067/2009 zo dňa 30.11.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo
ÚP: 10:20 hod.

3/ SK č.: 345-PLO/O-4636/2009 zo dňa 03.11.2009
vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorovaný program/deň: vysielanie bez oprávnenia/21.08. a 22.08.2009)
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo

4/ SK č.: 283-PLO/O-4115/2009 zo dňa 06.10.2009
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: TRNAVATEL, spol. s r.o., Trnava  číslo registrácie: TKR/161 

5/ SK č.: 380-PLO/O-5049/2009 zo dňa 14.12.2009
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom                        číslo registrácie: TKR/143

6/ SK č.: 381-PLO/O-5050/2009 zo dňa 14.12.2009
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: KATES, s.r.o., Považská Bystrica                                         číslo registrácie: TKR/41

7/ SK č.: 284-PLO/O-4116/2009 zo dňa 06.10.2009
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava číslo registrácie: TKR/9, TKR/121 

8/ SK č.: 497-LO/O-5187/2007 zo dňa 17.12.2007
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava číslo registrácie: TKR/9, TKR/121 

9/ SK č.: 281-PLO/D-4056/2009 zo dňa 02.10.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
(podnet na prerušenie konania z dôvodu predbežnej otázky) 
ÚK: SLOVCABLE, s.r.o., Bratislava
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10/ SK č.: 14-PLO/D-222/2010 zo dňa 12.01.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/217
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava                                                   číslo licencie: T /217

11/ SK č.: 120-LO/O-1180/2009 zo dňa 30.03.2009
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom                                          číslo registrácie: TKR/134

12/ SK č.: 121-LO/O-1181/2009 zo dňa 27.03.2009
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: 3C s.r.o., Mojmírovce                                                            číslo registrácie: TKR/206

13/ Konanie o proteste prokurátora voči rozhodnutiu Rady č. R/91/RZL/151/2008 
(zrušenie rozhodnutia č. R/91/RZL/151/2008 v napadnutj časti)
Vysielateľ: RADIO ONE, s.r.o.                                                    číslo licencie: R/91

14/ Sťažnosť č. 5317/278-2009
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Vysielateľ: Radio ON s.r.o., Bratislava                                         číslo licencie: R/99         

15/ Sťažnosti č. 4515/211-2009 a 5251/281-2009
(neoprávnené šírenie programov)
Prevádzkovatelia retransmisie: 
IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš, číslo registrácie: TKR/298,
GAYA, s.r.o., Martin, číslo registrácie: TKR/292          

16/ Sťažnosť č. 4692/233-2009
(neoprávnená retransmisia programových služieb)
Prevádzkovateľ retransmisie: ANTIK computers and communications s.r.o., Košice    číslo 
registrácie: TKR/239

17/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(§ 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava                                číslo registrácie: TKR/255

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5048/261-2009
(na vysielanie programu Hodina s... z dňa 25. a 26.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5048/261-2009 smerujúcej proti Kysuckému televíznemu vysielaniu
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca číslo licencie: T/101

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4800/241-2009  
(na vysielanie programu Slovensko Dnes z dňa 12.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4800/241-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.5083/265-2009
(na vysielanie programu Lampa z dňa 16.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/265-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ PLUS
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/219

21/ Prešetrenie sťažnosti
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Sťažnosť č. 4964/249-2009 zo dňa 24.11.2009
(na vysielanie programu Núraddín Ali a Anisaldžalísa z dňa 8.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4964/249-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5009/253-2009  zo dňa 26.11.2009
(na vysielanie programu Dámsky magazín z dňa 12.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5009/253-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5001/252-2009
(na vysielanie upútavky na seriál V mene zákona z dňa 22.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5001/252-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5172/263-2009 zo dňa 03.12.2009
(na vysielanie reklamného spotu Operačný program Doprava z dňa 2.12.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5172/263-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.ro. Bratislava číslo licencie: T/39

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4676/232-2009 zo dňa 9.11.2009
(na vysielanie programu Sobotné dialógy z dňa 9.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4676/232-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskému rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona  

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5221/268-2009  zo dňa 7.12.2009
(na vysielanie programu Hlavné správy TA3 z dní 9. a 10.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5221/268-2009  smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o. číslo licencie: T/125

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5098/259-2009 z 1. 12. 2009
(na vysielanie programu Panelák z dňa 26. 11. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5098/259-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4898/247-2009
(na vysielanie programu Paľba z dňa 27.10.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4898/247-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5265/273-2009 z 8. 12. 2009
(na vysielanie programu Panelák z dňa 7. 12. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5265/273-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4844/246-2009 z 18. 11. 2009
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(na vysielanie TV POPRAD z dňa 12. 11. a 13. 11. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4844/246-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie TV POPRAD
Vysielateľ: TV Poprad s. r. o. číslo licencie: T/123

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5137/264-2009 z 2. 12. 2009
(na vysielanie TV POPRAD z dňa 26. 11. a 27. 11. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5137/264-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV POPRAD
Vysielateľ: TV Poprad s. r. o. číslo licencie: T/123

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4796/237-2009 z dňa 16.11.2009 a 4979/250-2009 zo dňa 25.11.2009
(na vysielanie programu Večer na tému z dňa 12.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažností č. 4796/237-2009 a 4979/250-2009 smerujúcich voči vysielaniu 
Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4674/230-2009, 5022/254-2009, 5096/257-2009, 5097/258-2009 z dní 
9.11.,27.11.,1.12.2009
(na vysielanie reklamy na parfum Davidoff z dní 8.11.,27.11.,1.12.2009) 
Správa o prešetrení sťažností č. 4674/230-2009, 5022/254-2009, 5096/257-2009, 5097/258-2009 
smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

34/ 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 § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 
14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania/05.07.2009)
ÚK: JEL s.r.o., Bratislava                                číslo licencie: T/160

35/ SK č.: 309-PLO/O-4355/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3738/147-2009 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) a  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/06.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod. 

36/ SK č.: 308-PLO/O-4354/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3851/162-2009 
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1  písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/21.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

37/ SK č.: 310-PLO/O-4356/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3738/147-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a)  a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/07.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

38/ SK č.: 313-PLO/O-4359/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 3752/153-2009, 3849/160-2009, 3915/164-2009
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(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a) a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/14.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

39/ SK č.: 312-PLO/O-4358/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3740/149-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a) a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/13.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

40/ SK č.: 311-PLO/O-4357/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3839/158-2009, 3850/161-2009, 3918/165-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/20.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

41/ SK č.: 342-PLO/O-4631/2009 zo dňa 03.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/166-2009
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Lampa/17.09.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                       číslo licencie: T/39
ÚP: 11:00 hod.

42/ SK č.: 286-PLO/O-4118/2009 zo dňa 06.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3476/138-2009
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Trhni si!/28.08.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                       číslo licencie: T/39

43/ SK č.: 241-PgO/O-4817/2009 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3446/172-2008
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z./§ 30  
ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009/)
(monitorovaný  program/deň:  Šport/18.08.,  19.08.,  20.08.,  21.08.,  22.08.,  23.08.  a  
24.8.2008)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/125

44/ Rôzne

Ústne pojednávania:

10:00 hod. - MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava; 
SK č. 309-PLO/O-4355/2009 zo dňa 20.10.2009, 308-PLO/O-4354/2009 zo dňa 
20.10.2009, 310-PLO/O-4356/2009 zo dňa 20.10.2009, 313-PLO/O-4359/2009 zo 
dňa  20.10.2009,  312-PLO/O-4358/2009  zo  dňa  20.10.2009,  311-PLO/O-
4357/2009 zo dňa 20.10.2009

10:20 hod. - Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo; 
 SK č. 395-PLO/D-5067/2009 zo dňa 30.11.2009

11:00 hod. – MAC TV s.r.o.;
         SK č.: 342-PLO/O-4631/2009 zo dňa 03.11.2009
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*******************

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Celkom bolo  Radou od  začiatku  roka  uložených  30  úloh.  Všetky  úlohy  termínované  ku  dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 10-02/1.022: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
SK č.: 395-PLO/D-5067/2009 zo dňa 30.11.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo
ÚP: 10:20 hod.

Uznesenie  č.  10-02/2.023:  Rada  pre  vysielanie  a  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 znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v správnom konaní č. 395-PLO/D-5067/2009 
začatom dňa 30.11.2009, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
programových  služieb  a poskytovaní  iných  obsahových  služieb  prostredníctvom  digitálneho 
prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov posúdila žiadosť o udelenie licencie na lokálne 
digitálne vysielanie televíznej programovej služby, doručenú Rade žiadateľom:

Július Pereszlényi - Servis TV – Video
Petöfiho 9 
943 01 Štúrovo 

(ďalej len „účastník konania“)

zastúpeným na základe plnomocenstva 

JUDr. Igor Chovan
Hubová č. d. 52
034 91

(ďalej len „právny zástupca“)

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. správneho poriadku 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 ľ uj e

účastníkovi konania

l i c e n c i u  č .  T D / 1 8
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na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:
I.

1. Druh licencie: licencia na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;
    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, DVB-H
2. Názov programovej služby: Štúrovská televízia /ŠTV/
3. Jazyk vysielania: slovenský a maďarský so slovenským titulkovaním
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín / denne
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 
(podľa podania účastníka konania č. 5067/2009 zo dňa 30.11.2009) 

a) Programová služba (100%):
1. Doplnkové vysielanie – max. 30 %

             2. Programy - min. 70 % (z toho preberaný program – 0 %)
             b) Programy (100 %) 

Spravodajstvo: 20 %
Publicisticka: 
1)   politická publicistika: 0 %
2) ostatná publicistika: 70 %
Dokumentárne programy: 0 %
Dramatické programy: 0 %
Zábavné programy: 0 %
Hudobné programy: 0 %
Vzdelávacie programy: 0 %
Náboženské programy: 0 % 
Detské programy: 0 %
Šport: 10 % 

6.  Navrhovaný  podiel  vysielacieho  času  (za  bežný  mesiac)  vo  vysielaní  programovej  služby 
vyhradený vysielaniu programov vo verejnom záujme:  min. 80 % z celkového vysielacieho času 
vyhradeného reláciám vysielania.
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby:  DVD (možnosti požadovaných formátov: rv, rm, 
wmv, wm, mov, qt, divx, mpeg, avi, mp4)
8.  Navrhovaný  podiel  vysielacieho  času  (za  bežný  mesiac)  vo  vysielaní  programovej  služby 
vyhradený európskym dielam: nevzťahuje sa 
9.  Navrhovaný 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: nevzťahuje sa
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
11.  Údaj  o tom,  či  sa  na  vysielanie  programovej  služby vzťahuje  povinnosť  uplatniť  jednotný 
systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa

II.
Doložka doplnkových obsahových služieb
1.1 Názov doplnkovej obsahovej služby: Teletext ŠTV
1.2 Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: je to doplnková obsahová služba vysielaná súbežne 
s príslušnou televíznou programovou službou pomocou telekomunikačného zariadenia na vysielanie 
digitálnych  doplnkových  informácií,  zameraná  predovšetkým  na  dvojrozmerné  zobrazenie 
informácií  rekonštruovaných  z vysielaných  dát  na  obrazovke  osobitne  vybaveného  televízneho 
prijímača do formy štruktúrovaných textových informácií alebo obrazu.

Doložky iného verejného prenosu:
1.1  Spôsob verejného  prenosu:  KDS v príslušnom štandarde  digitálneho  televízneho  príjmu 
(DVB-C)
1.2 Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka: Teletext ŠTV
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2.1  Spôsob  verejného  prenosu:  terestriálne  v príslušnom  štandarde  digitálneho  mobilného 
príjmu (DVB-H a jeho varianty)
2.2 Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka: Teletext ŠTV

3.1 Spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v KDS
3.2 Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka: Teletext ŠTV

4.1 Spôsob verejného prenosu: digitálny prenos signálu v MVDS
4.2 Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka: Teletext ŠTV

5.1 Spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v MMDS
5.2 Identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka: Teletext ŠTV

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č.  10-02/031: Kancelária  Rady vyhotoví  rozhodnutie  v správnom konaní  č.  395-PLO/D-
5067/2009 a zašle ho účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 26.02.2010 Z: PLO

K bodu 3/ 
SK č.: 345-PLO/O-4636/2009 zo dňa 03.11.2009
vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorovaný program/deň: vysielanie bez oprávnenia/21.08. a 22.08.2009)
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo

Uznesenie  č.  10-02/3.024: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. 345-PLO/O-4636/2009 Július Pereszlényi – Servis TV 
– Video,

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 15a zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že po zániku platnosti  licencie zo zákona dňa 31.12.2008 ďalej  vysielal,  a to najmenej  v dňoch 
21.08.2009 a 22.08.2009, kedy bolo vykonané monitorovanie,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 9 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 1.659,00 €, slovom jedentísícšesťstopäťdesiatdeväť 
eur.

Podľa § 64 ods.  5 zákona č.  308/2000 Z.  z.:  „Uložením sankcie nezaniká povinnosť,  za ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia  
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***10, KS6548.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/032: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 26.02.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-02/033: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 05.02.2010 Z: PgO

K bodu 4/
SK č.: 283-PLO/O-4115/2009 zo dňa 06.10.2009
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: TRNAVATEL, spol. s r.o., Trnava  číslo registrácie: TKR/161 

Uznesenie  č.  10-02/4.025: 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.  283-PLO/O-4115/2009  vedené  voči  spoločnosti  TRNAVATEL,  spol.  s r.o. 
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-02/034: Kancelária  Rady  vyhotoví  v správnom  konaní  č.  283-PLO/O-4115/2009 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.
T: 26.02.2010 Z: PLO

K bodu 5/
SK č.: 380-PLO/O-5049/2009 zo dňa 14.12.2009
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom                        číslo registrácie: TKR/143

Uznesenie  č.  10-02/5.026: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  o  vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  
rozhodla,  že  správne  konanie  č.  380-PLO/O-5049/2009  vedené  voči  prevádzkovateľovi 
retransmisie, spoločnosti T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom podľa ustanovenia § 30 ods. 1 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-02/035: Kancelária  Rady  zašle  rozhodnutie  v správnom  konaní  č.  380-PLO/O-
5049/2009 účastníkovi konania, spoločnosti T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
T: 26.02.2010 Z: PLO
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K bodu 6/ 
SK č.: 381-PLO/O-5050/2009 zo dňa 14.12.2009
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: KATES, s.r.o., Považská Bystrica                                         číslo registrácie: TKR/41

Uznesenie  č.  10-02/6.027: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  o  vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  
rozhodla,  že  správne  konanie  č.  381-PLO/O-5050/2009  vedené  voči  prevádzkovateľovi 
retransmisie, spoločnosti KATES, s.r.o., Považská Bystrica podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h)  
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-02/036: Kancelária  Rady  zašle  rozhodnutie  v správnom  konaní  č.  381-PLO/O-
5050/2009 účastníkovi konania, spoločnosti KATES, s.r.o., Považská Bytrica. 
T: 26.02.2010 Z: PLO

K bodu 7/
SK č.: 284-PLO/O-4116/2009 zo dňa 06.10.2009
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava 

číslo registrácie: TKR/9, TKR/121         

Uznesenie  č.  10-02/7.028: 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. 284-PLO/O-4116/2009 vedené voči spoločnosti SATRO s.r.o. podľa § 30 ods. 1 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-02/037: Kancelária  Rady  vyhotoví  v správnom  konaní  č.  284-PLO/O-4116/2009 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.
T: 26.02.2010 Z: PLO

K bodu 8/
SK č.: 497-LO/O-5187/2007 zo dňa 17.12.2007
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava číslo registrácie: TKR/9, TKR/121 

Uznesenie  č.  10-02/8.029: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  
rozhodla, že správne konanie č. 497-LO/O-5187/2007 vedené voči prevádzkovateľovi retransmisie, 
spoločnosti SATRO s.r.o., Bratislava podľa ustanovenie § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-02/038: Kancelária  Rady  zašle  rozhodnutie  v správnom  konaní  č.  497-LO/O-
5187/2007 účastníkovi konania, spoločnosti SATRO s.r.o., Bratislava.
T: 26.02.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-02/039: Kancelária Rady oznámi výsledok správneho konania sťažovateľovi.
T: 05.02.2010 Z: PLO

K bodu 9/
SK č.: 281-PLO/D-4056/2009 zo dňa 02.10.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
(podnet na prerušenie konania z dôvodu predbežnej otázky) 
ÚK: SLOVCABLE, s.r.o., Bratislava

Uznesenie  č.  10-02/9.030: Rada  pre  vysielanie  a  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 znení 
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v správnom konaní č. 281-PLO/D-4056/2009 
začatom dňa 02.10.2009, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
posúdila podnet na prerušenie správneho konania č.  281-PLO/D-4056/2009 z dôvodu predbežnej 
otázky podľa § 29 ods. 1 správneho poriadku zo dňa 13.01.2010 spoločnosti 

SLOVCABLE, s.r.o.
Drieňová 34
821 02 Bratislava
(ďalej len „účastník konania“)

zastúpenej na základe plnomocenstva

JUDr. Igor Chovan
Hubová č. d. 52
034 91
(ďalej len „právny zástupca“)

a po posúdení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. správneho poriadku vydáva 
Rada toto

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

Rada

neprerušuje                                            

správne konanie č. 281-PLO/D-4056/2009 zo dňa 02.10.2009.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/040: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.
T: 29.01.2010 Z: PLO

K bodu 10/
SK č.: 14-PLO/D-222/2010 zo dňa 12.01.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/217
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava                                                   číslo licencie: T /217

Uznesenie  č.  10-02/10.031: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 14-
PLO/D-222/2010 zo dňa 12.01.2010, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o 
licenciu č. T/217 účastníka konania (ďalej aj „ÚK“)

Telemone, s.r.o.
Liptovská 31
821 09 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 § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

licenciu č. T/217 zo dňa 26.08.2008 v znení neskorších zmien: 

1. Článok I. bod (4) sa mení a znie:
„(4)  Územný  rozsah  vysielania:  multiregionálny  –  vysielanie  prostredníctvom  káblových 
distribučných systémov.“

3. Článok IV. sa mení a znie: 
„1.1.  Programová  služba  je  vysielaná  prostredníctvom  káblového  distribučného  systému 
prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/111, Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo.
1.2.   Programová  služba  je  vysielaná  prostredníctvom  káblového  distribučného  systému 
prevádzkovateľa retransmisie  č.  TKR/254,  spoločnosti  UPC BROADBAND SLOVAKIA,  s.r.o., 
Bratislava.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/041: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 14-PLO/D-222/2010 zo dňa 
12.01.2010  písomné  znenie  rozhodnutia  a zašle  ho  účastníkovi  konania,  spoločnosti  Telemone, 
s.r.o., Bratislava, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 26.02.2010 Z: PLO

K bodu 11/
SK č.: 120-LO/O-1180/2009 zo dňa 30.03.2009
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
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ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom                                          číslo registrácie: TKR/134

Uznesenie  č.  10-02/11.032: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  o  vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že správne konanie č. 120-LO/O-1180/2009 vedené voči prevádzkovateľovi retransmisie 
Ján Gregor, Dubnica nad Váhom podľa ustanovenie § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb.  
o správnom konaní v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-02/042: Kancelária  Rady  zašle  rozhodnutie  v správnom  konaní  č.  120-LO/O-
1180/2009 účastníkovi konania Ján Gregor, Dubnica nad Váhom.
T: 26.02.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-02/043: Kancelária Rady oznámi výsledok správneho konania sťažovateľovi.
T: 05.02.2010 Z: PLO

K bodu 12/
SK č.: 121-LO/O-1181/2009 zo dňa 27.03.2009
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: 3C s.r.o., Mojmírovce                                                            číslo registrácie: TKR/206

Uznesenie  č.  10-02/12.033: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  o  vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  
rozhodla, že správne konanie č. 121-LO/O-1181/2009 vedené voči prevádzkovateľovi retransmisie, 
spoločnosti 3C s.r.o., Mojmírovce podľa ustanovenie § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-02/044: Kancelária  Rady  zašle  rozhodnutie  v správnom  konaní  č.  121-LO/O-
1181/2009 účastníkovi konania, spoločnosti 3C s.r.o., Mojmírovce.
T: 26.02.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-02/045: Kancelária Rady oznámi výsledok správneho konania sťažovateľovi.
T: 05.02.2010 Z: PLO

K bodu 13/
Konanie o proteste prokurátora voči rozhodnutiu Rady č. R/91/RZL/151/2008 
(zrušenie rozhodnutia č. R/91/RZL/151/2008 v napadnutj časti)
Vysielateľ: RADIO ONE, s.r.o.                                                    číslo licencie: R/91

Uznesenie č.  10-02/13.034: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej  len „Rada“)  s  pôsobnosťou 
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podľa ustanovenia  § 5 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 (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
postupom podľa § 69 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

z r u š u j e  

rozhodnutie  Rady  č.  R/91/RZL/151/2008  z dňa  18.11.2008  vo  veci  zmeny  licencie  č.  R/91 
vysielateľa 

RADIO ONE, s.r.o. 
Mostná 13
949 01 Nitra 

v časti 1. bod 6. Pridelená frekvencia: 104,6 MHz Ružomberok.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/046: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho spoločnosti 
RADIO ONE, s.r.o..
T: 06.02.2010 Z: PLO

K bodu 14/
Sťažnosť č. 5317/278-2009
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Vysielateľ: Radio ON s.r.o., Bratislava                                         číslo licencie: R/99         

Uznesenie č. 10-02/14.035: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( alej len „Rada“) ako orgánď  
príslušný pod a § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona . 308/2000 Z. z. o vysielaní aľ č  
retransmisii a o zmene zákona . 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách vč  znení neskorších 
predpisov  ( alej  len  308/2000  Z.z.)  postupom  pod a  §14a  zákona  .  308/2000  Z.  z.ď ľ č  
preverila s ažnos  evidovanú pod . 5317/278-2009, vedenú vo i vysielate ovi sť ť č č ľ  licenciou 
. R/99, spolo nosti Radio ON s.r.o., Bratislava č č a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 

10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/047: Kancelária Rady písomne upovedomí sťažovateľa o výsledku sťažnosti. 
T: 05.02.2010 Z: PLO

K bodu 15/
Sťažnosti č. 4515/211-2009 a 5251/281-2009
(neoprávnené šírenie programov)
Prevádzkovatelia retransmisie: 
IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš, číslo registrácie: TKR/298, 
GAYA, s.r.o., Martin, číslo registrácie: TKR/292          

Uznesenie  č.  10-02/15.036: 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/292, spoločnosti  GAYA, s.r.o., Martin, vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.
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Uznesenie  č.  10-02/15.037: 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/298, spoločnosti IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš, 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie  č.  10-02/15.038: 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/282,  DSI  DATA  s.r.o.,  Námestovo,  vo  veci  možného 
porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/048: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosti:
- GAYA, s.r.o., Martin,
- IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš,
- DSI DATA s.r.o., Námestovo,

o začatí správneho konania v zmysle prijatého uznesenia a vyzve ich na vyjadrenie sa k predmetu 
správneho konania v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy. 
T: 09.02.2010 Z: PLO

Úloha  č.  10-02/049: Kancelária  Rady  požiada  TÚSR  o preverenie  programových  rastrov 
spoločností GAYA, s.r.o., Martin, a DSI DATA s.r.o., Námestovo.
T: 05.02.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-02/050: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správnych konaní.
T: 05.02.2010 Z: PLO

K bodu 16/
Sťažnosť č. 4692/233-2009
(neoprávnená retransmisia programových služieb)
Prevádzkovateľ retransmisie: ANTIK computers and communications s.r.o., Košice    číslo 
registrácie: TKR/239

Uznesenie č. 10-02/16.039: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( alej len „Rada“) ako orgánď  
príslušný pod a § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona . 308/2000 Z. z. o vysielaní aľ č  
retransmisii a o zmene zákona . 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách vč  znení neskorších 
predpisov  ( alej  len  308/2000  Z.  z.)  postupom  pod a  §14a  zákona  .  308/2000  Z.  z.ď ľ č  
preverila  s ažnos  evidovanú  pod  .  4692/233-2009,  vedenú  vo i  prevádzkovate oviť ť č č ľ  
retransmisie, spolo nosti č ANTIK computers & communications s.r.o., Košice  a uznala sťažnosť 
podľa  ustanovenia  §  14a  ods.  10  zákona  č.  308/2000  Z.z. v časti  neoprávnenej  retransmisie 
programových služieb NOVA, NOVA Cinema, Prima cool, ČT4 Sport za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-02/051: Kancelária  Rady  písomne  upovedomí  sťažovateľov  o výsledku  sťažnosti 
a zároveň o začatí správneho konania voči spoločnosti ANTIK computers & communications s.r.o., 
Košice vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.    
T: 05.02.2010 Z: PLO

Uznesenie  č.  10-02/16.040: 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, spoločnosti ANTIK computers & communications s.r.o., Košice vo 

15



veci  možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm.  c) zákona č. 308/2000 Z. z.  o  vysielaní 
a retransmisii  v súvislosti  s možným poskytovaním retransmisie programovej  služby PRIMA bez 
súhlasu pôvodného vysielateľa tejto služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-02/052: Kancelária  Rady  písomne  upovedomí  prevádzkovateľa  retransmisie, 
spoločnosť ANTIK computers & communications s.r.o., Košice, o začatí správneho konania vo veci 
možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu 
vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia.
T: 09.02.2010 Z: PLO

K bodu 17/
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(§ 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava                                číslo registrácie: TKR/255

Uznesenie  č.  10-02/17.041: 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,  spoločnosti  Slovak Telekom,  a.s.,  Bratislava,  vo  veci  možného 
porušenia  ustanovenia  §  17  ods.  1  písm.  b)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  o vysielaní  a retransmisii 
z dôvodu, že nezabezpečil, aby do základnej programovej ponuky bola zaradená programová služba 
vysielateľa  s  licenciou  na  lokálne  digitálne  vysielanie  televíznej  programovej  služby  alebo 
v základnej programovej ponuke nevyhradil jeden kanál na lokálne vysielanie.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-02/053: Kancelária  Rady  písomne  upovedomí  prevádzkovateľa  retransmisie, 
spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bratislava o začatí správneho konania vo veci možného porušenia 
povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 
dní odo dňa doručenia upovedomenia.
T: 09.02.2010 Z: PLO

Úloha  č.  10-02/054: Kancelária  Rady  písomne  upovedomí  žiadateľa  o informáciu,  že  voči 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava bolo začaté správne konanie.
T: 05.02.2010 Z: PLO

K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5048/261-2009
(na vysielanie programu Hodina s... z dňa 25. a 26.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5048/261-2009 smerujúcej proti Kysuckému televíznemu vysielaniu
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca číslo licencie: T/101

Uznesenie  č.  10-02/18.042: 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. 5048/261-2009, vedenú voči vysielateľovi OTS, s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/055: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 05.02.2010 Z: PgO
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Uznesenie  č.  10-02/18.043: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi  OTS, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 
308/2000 Z.z. (§ 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009), 
v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania zo dňa 25.11.2009 v čase od 17:00 do 
20:00 hod. a 26.11.2009 v čase od 06.00 hod. do 12:00 hod. na vyžiadanie Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/056: 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: 09.02.2010 Z: PLO

Uznesenie  č.  10-02/18.044: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi OTS, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 
308/2000 Z.z. (§ 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009), 
v súvislosti  s trvalým  neoznačením programovej  služby  nezameniteľným obrazovým symbolom 
(logom) v dňoch  25.11.2009  (počas  vysielania  programu  Hodina  s...)  a  26.11.2009  (počas 
vysielania  programu  SPRÁVY  –  Regionálne  info  a počas  vysielania  informácií  o  filmových 
predstaveniach Oblačno, miestami fašírky a Coco Chanel).

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/057: 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: 09.02.2010 Z: PLO

K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4800/241-2009  
(na vysielanie programu Slovensko Dnes z dňa 12.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4800/241-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  10-02/19.045: 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 Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 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),  v súvislosti  s tým,  že  dňa  12.11.2009  o cca  19:15  –  19:27  hod. 
odvysielal  program  Slovensko  Dnes  informujúci  o liečebnom  pobyte  desaťročného  chlapca 
v rehabilitačnom centre v Piešťanoch, ktorý mu venovala nadácia Konto nádeje, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-02/058: 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: 09.02.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-02/059: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 05.02.2010 Z: PgO

K bodu 20/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.5083/265-2009
(na vysielanie programu Lampa z dňa 16.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/265-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ PLUS
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.              číslo licencie: T/219

Uznesenie  č.  10-02/20.046: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  o  vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči  vysielateľovi MAC  TV  s.r.o.,  držiteľovi  licencie  č.  T/219 vo  veci  možného 
porušenia ustanovenia § 39 ods. 4 a § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 39 ods. 5 a § 16 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009), v súvislosti s tým, že 
dňa 16.11.2009 o cca 22.07 hod. odvysielal sponzorovaný program  Lampa,  ktorý mohol naplniť 
definíciu politickej publicistiky v zmysle § 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. a v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/060: 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: 09.02.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-02/061: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 05.02.2010 Z: PgO

K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4964/249-2009 zo dňa 24.11.2009
(na vysielanie programu Núraddín Ali a Anisaldžalísa z dňa 8.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4964/249-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  10-02/21.047: 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  č.  4964/249-2009,  smerujúcu  voči  vysielaniu  Slovenskej  televízie,  vysielateľovi  na  
základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods.  10 zákona č.  308/2000 Z.z.  za 
neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/062: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 05.02.2010 Z: PgO
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K bodu 22/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5009/253-2009  zo dňa 26.11.2009
(na vysielanie programu Dámsky magazín z dňa 12.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5009/253-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  10-02/22.048: 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  č.  5009/253-2009,  smerujúcu  voči  vysielaniu  Slovenskej  televízie,  vysielateľovi  na  
základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/063: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 05.02.2010 Z: PgO

K bodu 23/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5001/252-2009
(na vysielanie upútavky na seriál V mene zákona z dňa 22.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5001/252-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-02/23.049: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( alej len „Rada“) ako orgánď  
príslušný pod a § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona . 308/2000 Z.z. o vysielaní aľ č  
retransmisii a o zmene zákona . 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách vč  znení neskorších 
predpisov  ( alej  len  308/2000  Z.  z.)  postupom  pod a  §14a  zákona  .  308/2000  Z.z.ď ľ č  
preverila s ažnos  evidovanú pod . 5001ť ť č /252-2009, vedenú vo i spolo nosti MARKÍZA-č č
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/064: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 05.02.2010 Z: PgO

K bodu 24/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5172/263-2009 zo dňa 03.12.2009
(na vysielanie reklamného spotu Operačný program Doprava z dňa 2.12.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5172/263-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.ro. Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  10-02/24.050: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  ( alej  len  „Rada“)  ako  orgánď  
príslušný  pod a  §  4  ods.1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  n)  zákona  .  308/2000  Z.z.  o  vysielaní  aľ č  
retransmisii a o zmene zákona . 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách vč  znení neskorších predpisov 
( alej  len  308/2000  Z.  z.)  postupom  pod a  §14a  zákona  .  308/2000  Z.z.  preverila  s ažnosď ľ č ť ť 
evidovanú pod . č 5172/263-2009, vedenú vo i spolo nosti MAC TV s.r.o., č č a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/065: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 05.02.2010 Z: PgO

K bodu 25/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4676/232-2009 zo dňa 9.11.2009
(na vysielanie programu Sobotné dialógy z dňa 9.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4676/232-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskému rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona  

Uznesenie  č.  10-02/25.051: 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.  4676/232-2009,  vedenú voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi  na 
základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods.  10 zákona č.  308/2000 Z.z.  za 
neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/066: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 05.02.2010 Z: PgO

K bodu 26/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5221/268-2009  zo dňa 7.12.2009
(na vysielanie programu Hlavné správy TA3 z dní 9. a 10.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5221/268-2009  smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie  č.  10-02/26.052: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  o  vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi C.E.N. spol. s r.o., vo veci možného porušenia ustanovenia § 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),  v súvislosti  s odvysielaním príspevku Voderady kritizujú rekonštrukciu miestnej 
cesty  v programe  Hlavné  správy dňa  9.11.2009  o cca.  18:40-19:00  hod,  v ktorom mohlo  dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/067: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 05.02.2010 Z: PgO

Úloha č. 10-02/068: 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: 09.02.2010 Z: PLO

Uznesenie  č.  10-02/26.052.1: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
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príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  o  vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi C.E.N. spol. s r.o., vo veci možného porušenia ustanovenia § 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),  v súvislosti  s odvysielaním  príspevku Voderadčania  žiadajú  odškodnenie 
v programe  Hlavné  správy  dňa  10.11.2009  o cca.  18:40-19:00  hod,  v ktorom  mohlo  dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/069: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 05.02.2010 Z: PgO

Úloha č. 10-02/070: 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: 09.02.2010 Z: PLO

K bodu 27/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5098/259-2009 z 1. 12. 2009
(na vysielanie programu Panelák z dňa 26. 11. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5098/259-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  10-02/27.053: 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 MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia  § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 26.11.2009 odvysielal sponzorovaný program Panelák.,  v ktorom mohlo 
dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby sponzorovaný program priamo nepodporoval predaj 
služieb sponzora, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených službách.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/071: 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: 09.02.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-02/072: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 05.02.2010 Z: PgO

K bodu 28/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4898/247-2009
(na vysielanie programu Paľba z dňa 27.10.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4898/247-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
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Uznesenie č. 10-02/28.054: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( alej len „Rada“) ako orgánď  
príslušný pod a § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona . 308/2000 Z.z. o vysielaní aľ č  
retransmisii a o zmene zákona . 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách vč  znení neskorších 
predpisov ( alej len 308/2000 Z.z.) postupom pod a §14a zákona . 308/2000 Z.z. preverilaď ľ č  
s ažnos  evidovanú  pod  .  ť ť č 4898/247-2009,  vedenú  vo i  spolo nosti  MARKÍZA-č č
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/073: Kancelária Rady oznámi s ažovate ovi výsledok prešetrenia s ažnosti.ť ľ ť
T: 09.02.2010 Z: PgO

K bodu 29/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5265/273-2009 z 8. 12. 2009
(na vysielanie programu Panelák z dňa 7. 12. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5265/273-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-02/29.055: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( alej len „Rada“) ako orgánď  
príslušný pod a § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona . 308/2000 Z.z. o vysielaní aľ č  
retransmisii a o zmene zákona . 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách vč  znení neskorších 
predpisov  ( alej  len  308/2000  Z.  z.)  postupom  pod a  §14a  zákona  .  308/2000  Z.z.ď ľ č  
preverila s ažnos  evidovanú pod . 5265ť ť č /273-2009, vedenú vo i spolo nosti MAC TV s.r.o.č č  
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/074: Kancelária Rady oznámi s ažovate ovi výsledok prešetrenia s ažnosti.ť ľ ť
T: 09.02.2010 Z: PgO

K bodu 30/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4844/246-2009 z 18. 11. 2009
(na vysielanie TV POPRAD z dňa 12. 11. a 13. 11. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4844/246-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie TV POPRAD
Vysielateľ: TV Poprad s. r. o. číslo licencie: T/123

Uznesenie  č.  10-02/30.056: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  o  vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči  vysielateľovi  TV Poprad, s.r.o., vo veci  možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. l) 
zákona č.  308/2000 Z.z. (§ 16 písm.  e)  zákona č.  308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 
14.12.2009), v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania zo dňa 12.11.2009 v čase 
od 11:37 hod. do 17:00 hod. a 13.11.2009 v čase od 14:31 hod. do 17:00 hod. na vyžiadanie Rady. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/075: 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: 09.02.2010 Z: PLO
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Uznesenie  č.  10-02/30.057: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči  vysielateľovi  TV Poprad,  s.r.o. vo veci  možného porušenia  § 16 ods.  2 písm.  c) 
zákona č.  308/2000 Z.z. (§ 16 písm.  c)  zákona č.  308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 
14.12.2009)  s odkazom  na  §  27  ods.  3  zákona  č.  303/2001  Z.  z. o  voľbách  do  orgánov 
samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len  „zákon  č.  303/2001  Z.z.),  v súvislosti  s odvysielaním  príspevku  Denný  stacionár 
v programe  Aktuality  regiónu dňa  12.11.2009 o 7:00,  8:00,  9:00,  10:00  a  11:00  hod.  a dňa 
13.11.2009 o  3:00,  4:00,  5:00,  6:00,  7:00,  8:00,  9:00,  10:00,  11:00,  12:00,  13:00 a  14:00 hod. 
a v súvislosti s odvysielaním videotextovej písanej správy o dennom stacionári vo Svite v rubrike 
Aktuality dňa 13.11.2009 o cca 3:32, 4:24, 5:25, 6:25, 7:25, 8:25, 9:25, 10:25, 11:25, 12:25,  13:25 
a 14:25 hod., v ktorých 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. 10-02/076: 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: 09.02.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-02/077: Kancelária Rady oznámi s ažovate ovi za atie správneho konania.ť ľ č
T: 05.02.2010 Z: PgO

Uznesenie  č.  10-02/30.058: 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. 4844/246-2009, vedenú voči vysielateľovi TV Poprad, s.r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods.  10 zákona č. 308/2000 Z.z.,  v časti týkajúcej sa 
príspevku Tehotenstvo kedysi a dnes odvysielanom v programe Aktuality regiónu dňa 12.11.2009 
o 7:00, 8:00, 9:00, 10:00 a 11:00 hod. a dňa 13.11.2009 o 3:00, 4:00, 5:00, 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 
10:00, 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00 hod., za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/078: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 05.02.2010 Z: PgO

K bodu 31/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5137/264-2009 z 2. 12. 2009
(na vysielanie TV POPRAD z dňa 26. 11. a 27. 11. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5137/264-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV POPRAD
Vysielateľ: TV Poprad s. r. o. číslo licencie: T/123
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Uznesenie č. 10-02/31.059: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( alej len „Rada“) ako orgánď  
príslušný pod a § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona . 308/2000 Z.z. o vysielaní aľ č  
retransmisii a o zmene zákona . 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách vč  znení neskorších 
predpisov  ( alej  len  308/2000  Z.  z.)  postupom  pod a  §14a  zákona  .  308/2000  Z.z.ď ľ č  
preverila s ažnos  evidovanú pod .  ť ť č 5137/264-2009,  vedenú vo i spolo nosti TV Poprad,č č  
s.r.o.  a uznala  sťažnosť  podľa  ustanovenia  §  14a  ods.  10  zákona  č.  308/2000  Z.z. za 
neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/079: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 05.02.2010 Z: PgO

K bodu 32/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4796/237-2009 z dňa 16.11.2009 a 4979/250-2009 zo dňa 25.11.2009
(na vysielanie programu Večer na tému z dňa 12.11.2009) 
Správa o prešetrení sťažností č. 4796/237-2009 a 4979/250-2009 smerujúcich voči vysielaniu 
Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 10-02/32.060: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( alej len „Rada“) ako orgánď  
príslušný pod a § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona . 308/2000 Z.z. o vysielaní aľ č  
retransmisii a o zmene zákona . 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách vč  znení neskorších 
predpisov  ( alej  len  308/2000  Z.  z.)  postupom  pod a  §14a  zákona  .  308/2000  Z.z.ď ľ č  
preverila s ažnosti evidované pod . ť č 4796/237-2009 a 4979/250-2009, vedené vo i Slovenskejč  
televízii – vysielate ovi na základe zákona ľ a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/080: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 05.02.2010 Z: PgO

K bodu 33/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4674/230-2009, 5022/254-2009, 5096/257-2009, 5097/258-2009 z dní 
9.11.,27.11.,1.12.2009
(na vysielanie reklamy na parfum Davidoff z dní 8.11.,27.11.,1.12.2009) 
Správa o prešetrení sťažností č. 4674/230-2009, 5022/254-2009, 5096/257-2009, 5097/258-2009 
smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  10-02/33.061: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  n)  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila  
sťažnosti  evidované  pod  č.  4674/230-2009,  5022/254-2009,  5096/257-2009,  5097/258-2009 
smerujúce  voči  vysielaniu  televíznej  programovej  služby TV Markíza  a uznala  sťažnosti  podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/081: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
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T: 05.02.2010 Z: PgO

K bodu 34/
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 § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 
14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania/05.07.2009)
ÚK: JEL s.r.o., Bratislava                                číslo licencie: T/160

Uznesenie  č.  10-02/34.062: 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. 289-PLO/O-4134/2009 spoločnosť JEL s.r.o.

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

                                                                     
tým,

že neposkytol  Rade na vyžiadanie  súvislý záznam z vysielania programovej  služby TELEVÍZO 
z dňa 05.07.2009, 
 
Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa 
§ 67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 1.000,00 €, slovom jedentisíc eur. 

Podľa  §  64  ods.  5  zákona  č.  308/2000 Z.z.:  „Uložením sankcie  nezaniká  povinnosť,  za  ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

V  zmysle  §  67  ods.  16  zákona  č.  308/2000  Z.z.  je  pokuta  splatná  do  30  dní  odo  dňa 
nadobudnutia  právoplatnosti  rozhodnutia  a  je  potrebné  ju  uhradiť  na  účet:  7000088921/8180, 
VS***10,KS6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/082: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 26.02.2010 Z: PLO

K bodu 35/
SK č.: 309-PLO/O-4355/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3738/147-2009 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) a  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/06.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod. 
Rada odročuje prerokovanie tohto bodu programu.

Úloha  č.  10-02/084: Kancelária  Rady  predloží  správne  konanie  č.  309-PLO/O-4355/2009  na 
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zasadanie Rady dňa 09.02.2010.
T: 03.02.2010 Z: PLO

K bodu 36/
SK č.: 308-PLO/O-4354/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3851/162-2009 
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1  písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/21.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

Rada odročuje prerokovanie tohto bodu programu.

Úloha  č.  10-02/085: Kancelária  Rady  predloží  správne  konanie  č.  308-PLO/O-4354/2009  na 
zasadanie Rady dňa 09.02.2010.
T: 03.02.2010 Z: PLO

K bodu 37/
SK č.: 310-PLO/O-4356/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3738/147-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a)  a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/07.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

Rada odročuje prerokovanie tohto bodu programu.

Úloha  č.  10-02/086: Kancelária  Rady  predloží  správne  konanie  č.  310-PLO/O-4356/2009  na 
zasadanie Rady dňa 09.02.2010.
T: 03.02.2010 Z: PLO

K bodu 38/
SK č.: 313-PLO/O-4359/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 3752/153-2009, 3849/160-2009, 3915/164-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a) a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/14.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

Rada odročuje prerokovanie tohto bodu programu.

Úloha  č.  10-02/087: Kancelária  Rady  predloží  správne  konanie  č.  313-PLO/O-4359/2009  na 
zasadanie Rady dňa 09.02.2010.
T: 03.02.2010 Z: PLO

K bodu 39/
SK č.: 312-PLO/O-4358/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3740/149-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a) a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/13.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

Rada odročuje prerokovanie tohto bodu programu.
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Úloha  č.  10-02/088: Kancelária  Rady  predloží  správne  konanie  č.  312-PLO/O-4358/2009  na 
zasadanie Rady dňa 09.02.2010.
T: 03.02.2010 Z: PLO

K bodu 40/
SK č.: 311-PLO/O-4357/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3839/158-2009, 3850/161-2009, 3918/165-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/20.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

Rada odročuje prerokovanie tohto bodu programu.

Úloha  č.  10-02/089: Kancelária  Rady  predloží  správne  konanie  č.  311-PLO/O-4358/2009  na 
zasadanie Rady dňa 09.02.2010.
T: 03.02.2010 Z: PLO

K bodu 41/
SK č.: 342-PgO/O-4631/2009 zo dňa 03.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/166-2009
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Lampa/17.09.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                       číslo licencie: T/39
ÚP: 11:00 hod.

Uznesenie  č.  10-02/41.069: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona  č.  308/2000  Z.z.  o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z.  
rozhodla, že správne konanie č. 342-PgO/O-4631/2009 vedené voči MAC TV s.r.o., podľa § 30 ods. 
1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/090: 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: 09.02.2010 Z: PLO

K bodu 42/
SK č.: 286-PLO/O-4118/2009 zo dňa 06.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3476/138-2009
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Trhni si!/28.08.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                       číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  10-02/42.070: 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. 286-PLO/O-4118/2009 MAC TV s.r.o.
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p o r u š i l

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

tým,

že dňa 28.08.2009 o cca 09:04 hod. odvysielal program Trhni si!,  ktorý označil ako nevhodný pre 
vekovú  skupinu  do  15  rokov,  čím  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 3.400,00 €, slovom tritisícštyristo euro. 

Podľa § 64 ods.  5 zákona č.  308/2000 Z.  z.: „Uložením sankcie  nezaniká povinnosť,  za ktorej  
porušenie sa sankcia uložila.“

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z.z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***10,KS6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/091: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 26.02.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-02/092: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 05.02.2010 Z: PgO

K bodu 43/
SK č.: 241-PgO/O-4817/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3446/172-2008
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. /§ 30 
ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009/)
(monitorovaný  program/deň:  Šport/18.08.,  19.08.,  20.08.,  21.08.,  22.08.,  23.08.  a  
24.8.2008)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/125

Uznesenie  č.  10-02/43.071: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona  č.  308/2000  Z.z.  o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že správne konanie č. 241-PgO/O-4817/2008 vedené voči C.E.N. s. r.o. podľa § 30 ods. 1 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-02/093: 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: 09.02.2010 Z: PgO

44/Rôzne
1/ Rozsah pôsobnosti zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti so zmenami zákona účinnými od 15. 
decembra 2009

Uznesenie  č.  10-02/44.072: Rada  schvaľuje  pracovný  materiál  Kancelárie  Rady  –  Rozsah 
pôsobnosti zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti  so zmenami zákona účinnými od 15. decembra 
2009.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/094: Kancelária Rady zverejní pracovný materiál na internetovej stránke Rady.
T:1.2.2010 Z: PLO

Uznesenie  č.  10-02/44.073: Rada  berie  na  vedomie  oznámenie  I-Commerce  s.r.o.  zo  dňa 
21.12.2009 a nepríjma ho ako oznámenie v zmysle  § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.  z dôvodu,  že 
predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná nespadá pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-02/095: Kancelária Rady upovedomí I-Commerce s.r.o. o vybavení  jeho oznámenia 
zo dňa 21.12.2009.
T: 01.02.2010 Z: PLO

2/ List ministrovi  kultúry ohľadne JSO

Rada súhlasí s listom ministrovi kultúry ohľadne JSO a berie na vedomie.

3/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac december 2010.

Uznesenie č. 10-02/44.074: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci december 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 december 2009 v plnej výške všetkým členom 
Rady 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-02/096: Kancelária  Rady  zabezpečí  výplatu  odmien  členom  Rady  v zmysle 
schváleného uznesenia. 
T: 09.02.2010 Z: OE

V Bratislave dňa 26.01.2010

           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.
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	Uznesenie č. 10-02/29.055: 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. 5265/273-2009, 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 č. 10-02/31.059: 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. 5137/264-2009, vedenú voči spoločnosti TV Poprad, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.
	Uznesenie č. 10-02/32.060: 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 sťažnosti evidované pod č. 4796/237-2009 a 4979/250-2009, vedené voči Slovenskej televízii – vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené.
	Doplnenie:  Správa č. 55/09/TV o monitorovaní vysielania programovej služby Televízo

	Úloha č. 10-02/082: 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: 03.02.2010										Z: PLO
	T: 03.02.2010										Z: PLO
	T: 03.02.2010										Z: PLO
	T: 03.02.2010										Z: PLO
	T: 03.02.2010										Z: PLO
	T: 03.02.2010										Z: PLO
	Úloha č. 10-02/090: 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. 
	Úloha č. 10-02/091: 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.
	Úloha č. 10-02/092: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
	T: 05.02.2010										Z: PgO
	Úloha č. 10-02/093: 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: 09.02.2010										Z: PgO
	T: 09.02.2010										Z: OE


