
Zápisnica č. 07/2010
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 13.04.2010 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.: 101-PLO/D-1558/2010 zo dňa 11.03.2010
vo veci žiadosti  o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
ÚK: CREATV spol. s r.o., Košice číslo licencie : T/152

3/ SK č.: 96-PLO/D-1488/2010 zo dňa 09.03.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/229
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice číslo registrácie: TKR/229

4/ SK č.: 65-PLO/D-1116/2010 zo dňa 19.02.2010
vo veci žiadosti o zrušenie  registrácie retransmisie č. TKR/292
ÚK: GAYA, s. r. o., Martin                                       číslo registrácie: TKR/292

5/ SK č.: 110-PLO/D-1718/2010 zo dňa 22.03.2010
vo veci oznámenia o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/143
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom číslo registrácie: TKR/143

6/ SK č.: 76-PLO/D-1236/2010 zo dňa 01.03.2010
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: EM – KOM s.r.o., Halič                                       

7/ Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z.z.
Vysielateľ: BP Media, s.r.o., Topoľčany číslo licencie : R/102

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1234/164-2010 
(na vysielanie programu Chodili sme spolu z dňa 28.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1234/164-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1118/151-2010 
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 19.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1118/151-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 964/145-2010  
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 7.2.2010) 
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Správa o prešetrení sťažnosti č. 964/145-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1288/168-2010  
(na vysielanie programu Správy z dňa 24.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1288/168-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o. číslo licencie:T/125 

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1392/176-2010 
(na vysielanie Televíznych novín/Novinkou sú pachové odpudzovače z dňa 6.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1392/176-2010  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1258/165-2010
(na vysielanie programu Hemendex z dňa 23. 2. 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1258/165-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D-EXPRES a. s. číslo licencie: R/66

14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1000/146-2010
(na vysielanie filmu Stratený poklad Aztékov z dňa 12. 2. 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1000/146-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1100/150-2010
(na hlasitosť reklám počas filmu Pearl Harbor  z dňa 18.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1100/150-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 610/128-2010
(na vysielanie filmu Bestiář z dňa 21.1.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 610/128-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1168/158-2010
(na hlasitosť reklám počas Televíznych novín  z dňa 23.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1168/158-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1394/178-2010
(na hlasitosť reklám počas vysielania spravodajstva  Noviny JOJ z dňa 7.3.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1394/178-2010smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o  číslo licencie: T/39

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1166/156-2010
(na vysielanie Televíznych novín/Kamióny a sneh upchali priechod z dňa 14.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1166/156-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
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Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1119/152-2010 a č. 1230/161-2010
(na vysielanie filmu Kyklop zo dňa 20.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažností č. 1119/152-2010 a č. 1230/161-2010 smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 666/130-2010
(na vysielanie programu Infoexpres z dňa 22.1.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 666/130-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D-EXPRES a. s. číslo licencie: R/66

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1609/179-2010
(na hlasitosť reklám počas seriálu Chuck z dňa 14.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1609/179-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1167/157-2010 a č. 1194/159-2010 
(na vysielanie upútavky k filmu Kameňák z dňa 14.2., 17. 2. a 23. 2. 2010) 
Správa o prešetrení sťažností č. 1167/157-2010 a č. 1194/159-2010 smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1232/162-2010  
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 27.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1232/162-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1140/154-2010, 1141/155-2010 a 1288/169-2010
(na vysielanie programu Šport z dňa 13. 2. 2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 1140/154-2010, 1141/155-2010 a 1288/169-2010 smerujúcich proti 
vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o  číslo licencie: T/39

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.7/2010/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice
(monitorované dni: 18. a 23.2.2010)
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice  číslo licencie: T/133

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 4/2010/Ro o monitorovaní vysielania rozhlasovej programovej služby Rádio Best
(monitorovaný deň: 24.2.2010)
Vysielateľ: Best FM Media spol. s.r.o., Bratislava            číslo licencie: R/101

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 767/138-2010
(na hlasitosť reklám počas filmu Regína – kráľovná cigánskych sŕdc z dňa 29.1.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 767/138-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Doma
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Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: TD/7

29/ SK č.: 75-PLO/O-1212/2010 zo dňa 23.02.2010
Doplnenie : Správa č. 80/2009/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Trnava
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 16 písm. g) zákona č.  
308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Maxparáda/ upútavky na filmy 2012 a Vianočná koleda/ 19.11.2009 a 
20.11.2009)
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.      číslo licencie: T/78

30/ SK č.: 54-PLO/O-950/2010 zo dňa 09.02.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 5659/303-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 16 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Kosti/ nadpis THE END/ 09.12.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

31/ SK č.: 43-PLO/O-952/2010 zo dňa 09.02.2010
Doplnenie: Správa č. 82/09/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Raslavice
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 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)
(monitorovaný  program/deň:  nezabezpečenie  trvalého  označenia  programovej  služby  logom/ 
23.11.2009 a 30.11.2009)
ÚK: Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o., Raslavice číslo licencie: T/213
Predkladá: PLO              

32/ SK č.: 18-PLO/O-462/2010 zo dňa 12.01.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti  č. 4799/239-2009 smerujúcej   voči vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Jeden svet nestačí/ 31.10.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                                            číslo licencie: T/39

33/ SK č.: 95-PLO/O-1549/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa  č. 4604/221-2009 smerujúca  proti vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. i) zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 16 písm. q) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Prvé oddelenie/ 04.11.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

34/ SK č.: 33-PLO/O-759/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/265-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 

Plus
(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)
(monitorovaný program/deň: Lampa/ 16.11.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

35/ SK č.: 37-PLO/O-763/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4844/246-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Poprad
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 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)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania/12.a 13.11.2009)
ÚK: TV Poprad, s.r.o., Poprad číslo licencie: T/123
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36/ SK č.: 38-PLO/O-764/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4844/246-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Poprad
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 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.) (monitorovaný program/deň: Aktuality regiónu/Denný stacionár /12.a 13.11.2009 a 
Aktuality/ videotextová písaná správa o dennom stacionári vo Svite/ 13.11.2009)
ÚK: TV Poprad, s.r.o., Poprad číslo licencie: T/123

37/ SK č.: 32-PLO/O-758/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa  o prešetrení sťažnosti č. 4800/241-2009 smerujúcej proti STV
(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) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko Dnes/12.11.2009)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava

38/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1176/160-2010
(možné porušenie § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Prevádzkovatelia retransmisie: T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava - TKR/261
                                                  Orange Slovensko, a.s., Bratislava - TKR/257   

39/ Rôzne

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

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Celkom  bolo  Radou  od  začiatku  roka  uložených  372  úloh.  Všetky  úlohy  termínované  ku  dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 10-07/1.270:  Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
SK č.: 101-PLO/D-1558/2010 zo dňa 11.03.2010
vo veci žiadosti  o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
ÚK: CREATV spol. s r.o., Košice číslo licencie : T/152

Uznesenie č. 10-07/2.271: 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. 101-PLO/D-1558/2010 zo 
dňa 11.03.2010, s účastníkmi konania:

CREATV spol. s r.o.
Jesenského 10
040 01 Košice

a

Eva Děkanovská
Jesenského 12
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040 01 Košice

a

Marcel Děkanovský
Jesenského 12
040 01 Košice

a

INTERACTIVE TV, a.s.
Hybernská 1007/20
110 00 Praha
Česká republika

posúdila  žiadosť  o  udelenie  predchádzajúceho  súhlasu  s  prevodom  časti  obchodných  podielov 
spoločníkov spoločnosti  CREATV spol.  s  r.o.,  Košice,  držiteľa  licencie na  televízne vysielanie  č. 
T/152 a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 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 na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z. 

udeľuje predchádzajúci súhlas

s prevodom obchodných podielov spoločníka spoločnosti CREATV spol. s r.o., Košice
-  INTERACTIVE TV, a.s. vo výške 17 % podielu na základnom imaní

na nadobúdateľov – spoločníkov spoločnosti CREATV, spol. s r.o. 
- Marcel Děkanovský vo výške 7 % podielu na základom imaní,
- Eva Děkanovská vo výške 10 % podielu na základnom imaní.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-07/373: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 101-PLO/D-1558/2010 zo dňa 
11.03.2010 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania, spoločnostiam CREATV spol. 
s r.o., Košice, INTERACTIVE, a.s., Praha, Eve Děkanovskej a Marcelovi Děkanovskému.
T: 13.05.2010 Z: PLO

K bodu 3/ 
SK č.: 96-PLO/D-1488/2010 zo dňa 09.03.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/229
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice číslo registrácie: TKR/229

Uznesenie č. 10-07/3.272: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 
71 cit.  zákona, v správnom konaní č.  96-PLO/D-1488/2010 zo dňa 09.03.2010, posúdila doručené 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/229 účastníka konania:

Stavebné bytové družstvo I, Košice
Vojenská 14
040 01   Košice
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl.  zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

zastavuje

správne konanie č. 96-PLO/D-1488/2010 z dôvodu, že účastník konania listom doručeným Rade dňa 
12.03.2010 vzal oznámenie  o zmene  registrácie retransmisie späť.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č.  10-07/374: V súlade s  ustanovením § 4 ods.  4 a § 13 ods.  1 zákona č.  308/2000 Z.  z. 
Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  96-PLO/D-1488/2010  a  zašle  ho 
účastníkovi konania - Stavebnému bytovému družstvu I, Košice.
T: 13.05.2010 Z: PLO

K bodu 4/
SK č.: 65-PLO/D-1116/2010 zo dňa 19.02.2010
vo veci žiadosti o zrušenie  registrácie retransmisie č. TKR/292
ÚK: GAYA, s. r. o., Martin                                       číslo registrácie: TKR/292

Uznesenie č. 10-07/4.273: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov  (ďalej  len  „správny  poriadok“),  v  správnom  konaní  č.  65-PLO/D-1116/2010  zo  dňa 
19.02.2010  posúdila  žiadosť  o  zrušenie  registrácie  retransmisie  č.  TKR/292  prevádzkovateľa 
retransmisie

GAYA, s. r. o. 
Hviezdoslavova 23 B
Martin 036 01
(ďalej len „účastník konania“)

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto 

rozhodnutie:

Rada podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.

zrušuje 

registráciu retransmisie č. TKR/292 spoločnosti GAYA, s. r. o., Martin.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/375: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 65-PLO/D-1116/2010 zo dňa 
19.02.2010 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

T: 13.05.2010 Z: PLO

K bodu 5/
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SK č.: 110-PLO/D-1718/2010 zo dňa 22.03.2010
vo veci oznámenie o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/143
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom číslo registrácie: TKR/143

Uznesenie č. 10-07/5.274: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č.  195/2000 Z.  z.  o  telekomunikáciách 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. 110-
PLO/D-1718/2010  začatom  dňa  22.03.2010,  posúdila  oznámenie  o  zmene  údajov  uvedených  v 
žiadosti o registráciu retransmisie, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

T.F.M, spol. s r.o.
Klčové  2088
915 01 Nové Mesto 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 na základe späťvzatia oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/143 účastníka konania 
podľa ustanovenia § 30  ods. 1 písm. b)  zákona č. 71/1967 Zb. o  správnom konaní

zastavuje

správne konanie č. 110-PLO/D-1718/2010 vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o 
registráciu retransmisie č. TKR/143. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/376: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 110-PLO/D-1718/2010 písomné 
znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania: T.F.M., spol. s r.o.
T: 13.05.2010 Z: PLO

K bodu 6/ 
SK č.: 76-PLO/D-1236/2010 zo dňa 01.03.2010
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: EM – KOM s.r.o., Halič                                       

Uznesenie č. 10-07/6.275: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č.  195/2000 Z.  z.  o  telekomunikáciách 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. 76-
PLO/D-1236/2010 začatom dňa  01.03.2010,  podľa  ustanovenia  §  57  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  o 
vysielaní  a  retransmisii  posúdila  žiadosť  o  udelenie  registrácie  retransmisie,  doručenú  Rade 
účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

EM-KOM, s.r.o.
Družstevná 381/5 
Halič 985 11 

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

rozhodnutie:
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Rada podľa ustanovenia § 59  zákona č. 308/2000 Z. z.
 

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie  č. TKR/...

za nasledovných podmienok :

 1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
     - hlavná stanica: Lučenec, Rúbanisko  III č.1

- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS (káblového distribučného systému)

 2. Územný rozsah retransmisie: Lučenec, Rúbanisko II a III

3.  Počet  prípojok: 1500
            
4.  Ponuka programových služieb:  

     základný súbor: 
      televízne programové služby:   STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, TA 3, JOJ, JOJ 

Plus, DOMA, TV LUX, DUNA TV, Disney Channel, 
ŽIVÁ televízia  

     rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko;  Rádio  Expres, 
FUN RADIO, Rádio Lumen, Europa 2

      
rozšírený súbor: 

      televízne programové služby:   Nova  Sport,  National  Geographic  Channel,  Travel 
Channel,  Sky  News,  MTV,  Zone  Reality,  MGM, 
Hallmark,  SPEKTRUM,  Eurosport,  Viasat  History, 
Viasat Explorer  

     rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko;  Rádio  Expres, 
FUN RADIO, Rádio Lumen, Europa 2

mimoriadny súbor: 
      televízne programové služby:   HBO,  HBO2,  HBO  Comedy,  Cinemax,  Cinemax  2, 

Hustler TV, 
     rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko;  Rádio  Expres, 

FUN RADIO, Rádio Lumen, Europa 2

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/377: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii  retransmisie v SK č. 76-PLO/D-1236/2010 a zašle ho účastníkovi 
konania EM-KOM, s.r.o. spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku.
T: 13.05.2010 Z: PLO

K bodu 7/
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z.z.
Vysielateľ: BP Media, s.r.o., Topoľčany číslo licencie : R/102

Uznesenie č. 10-07/7.276: 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 
držiteľovi licencie č. R/102, spoločnosti BP Media, s.r.o., Topoľčany vo veci:
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1. možného naplnenia skutkovej podstaty podľa § 54 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. – 
uskutočnenia  prevodu  podielu  na  základnom  imaní  vysielateľa  s  licenciou  na  vysielanie 
rozhlasovej programovej služby alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na 
vysielanie rozhlasovej programovej služby v čase do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia rady o udelení licencie,

Uznesenie bolo prijaté.

2. možného porušenia ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
neoznámením všetkých zmien týkajúcich sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu a v dokladoch 
priložených k tejto žiadosti podľa § 46 ods. 1 až 3. 

 
Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/378:  Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa, spoločnosť BP Media, s.r.o., 
Topoľčany  o  začatí  správneho  konania  vo  veci  možného  porušenia  povinností  podľa  zákona  č. 
308/2000 Z.z. 
T: 23.04.2010                   Z: PLO

K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1234/164-2010 
(na vysielanie programu Chodili sme spolu z dňa 28.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1234/164-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 10-07/8.277: 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. 
1234/164-2010,  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. 10-07/379:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1118/151-2010 
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 19.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1118/151-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 10-07/9.278: 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. 1118/151-2010, smerujúcu voči vysielaniu STV, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť 
podľa § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/380: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
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T: 23.04.2010 Z: PgO

11



K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 964/145-2010  
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 7.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 964/145-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 10-07/10.279: 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. v súvislosti s tým, že dňa 07.02.2010 o cca 11:55 hod. odvysielal program O 
päť minút 12, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/381: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci.
T: 27.04.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-07/382: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1288/168-2010  
(na vysielanie programu Správy z dňa 24.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1288/168-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie:T/125 

Uznesenie č. 10-07/11.280: 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. 
1288/168-2010  smerujúcu  voči  vysielaniu  televíznej  programovej  služby  TA3  vysielateľa  C.E.N. 
s.r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/383: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1392/176-2010 
(na vysielanie Televíznych novín/Novinkou sú pachové odpudzovače z dňa 6.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1392/176-2010  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-07/12.281: 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. 
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308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 
1392/176-2010, vedenú voči vysielateľovi  MARKÍZA-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. 10-07/384: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1258/165-2010
(na vysielanie programu Hemendex z dňa 23. 2. 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1258/165-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D-EXPRES a. s. číslo licencie: R/66

Uznesenie č. 10-07/13.282: 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. 
1258/165-2010, vedenú voči spoločnosti D. EXPRES, a.s., vysielateľovi na základe licencie č. R/66 a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/385: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1000/146-2010
(na vysielanie filmu Stratený poklad Aztékov z dňa 12. 2. 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1000/146-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 10-07/14.283: 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. 1000/146-2010 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. 10-07/386: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1100/150-2010
(na hlasitosť reklám počas filmu Pearl Harbor  z dňa 18.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1100/150-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41
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Uznesenie č. 10-07/15.284: 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  § 34 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 18.02.2010 odvysielal počas programu Pearl Harbor v čase o 
cca 23:26 hod. a 0:25 hod. reklamné bloky spôsobom, že zvuková intenzita vysielanej reklamy mohla 
byť vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase pred ich odvysielaním a v čase 23:55 
hod. reklamný blok spôsobom, že zvuková intenzita vysielanej reklamy mohla byť vyššia ako zvuková 
intenzita  programu  vysielaného  v  čase  pred  jej  odvysielaním  ako  aj  tesne  nasledujúcom  po  jej 
odvysielaní.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/387:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 27.04.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-07/388: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 610/128-2010
(na vysielanie filmu Bestiář z dňa 21.1.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 610/128-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-07/16.285: 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. 610/128-2010, vedenú voči vysielateľovi  MARKÍZA-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. 10-07/389: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1168/158-2010
(na hlasitosť reklám počas Televíznych novín  z dňa 23.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1168/158-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-07/17.286: 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. 
1168/158-2010 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
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MARKÍZA – 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. 10-07/390: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1394/178-2010
(na hlasitosť reklám počas vysielania spravodajstva  Noviny JOJ z dňa 7.3.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1394/178-2010smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o  číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-07/18.287: 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. 1394/178-2010 smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV JOJ vysielateľa 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. 10-07/391: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1166/156-2010
(na vysielanie Televíznych novín/Kamióny a sneh upchali priechod z dňa 14.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1166/156-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-07/19.288: 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. 1166/156-2010 smerujúcu voči vysielaniu TV Markíza a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/392: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 20/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1119/152-2010 a č. 1230/161-2010
(na vysielanie filmu Kyklop zo dňa 20.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažností č. 1119/152-2010 a č. 1230/161-2010 smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
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Uznesenie č. 10-07/20.289: 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. 
1119/152-2010 a č. 1230/161-2010, vedené voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona 
a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/393: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 666/130-2010
(na vysielanie programu Infoexpres z dňa 22.1.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 666/130-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D-EXPRES, a. s. číslo licencie: R/66

Uznesenie č. 10-07/21.290: 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. 
666/130-2010, vedenú voči vysielateľovi D. EXPRES, a.s., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/394: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 22/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1609/179-2010
(na hlasitosť reklám počas seriálu Chuck z dňa 14.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1609/179-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza Vysielateľ: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-07/22.291: 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.  1609/179-2010  smerujúcu  voči  vysielaniu  televíznej  programovej  služby  TV  MARKÍZA 
vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/395: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 23/
Prešetrenie sťažnosti
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Sťažnosť č. 1167/157-2010 a č. 1194/159-2010 
(na vysielanie upútavky k filmu Kameňák z dňa 14.2., 17. 2. a 23. 2. 2010) 
Správa o prešetrení sťažností č. 1167/157-2010 a č. 1194/159-2010 smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 10-07/23.292: 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 § 20 ods. 4 zákona č. 
308/2000  Z.z.  v  súvislosti  s  tým,  že  dňa  17.02.2010  o  cca  19:54  hod.  odvysielal  oznámenia  o 
vlastných programoch Kameňák 2, Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka a Miesto činu: Požiarnici, v 
ktorých neuviedol príslušné grafické symboly jednotného systému označovania, čím mohlo dôjsť k 
nesprávnemu uplatneniu jednotného systému označovania.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/396:  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: 27.04.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-07/397: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.
T: 23.04.2010 Z: PgO

Uznesenie č. 10-07/23.293: 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.  1167/157-2010 smerujúcu voči  vysielaniu Slovenskej  televízie,  vysielateľa na základe zákona a 
uznala sťažnosť v časti  týkajúcej  sa vysielania z dňa 14.02.2010 v čase o  cca 09:30 hod.  podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/398: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

Uznesenie č. 10-07/23.294: 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.  1194/159-2010 smerujúcu voči  vysielaniu Slovenskej  televízie,  vysielateľa na základe zákona a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/399: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 24/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1232/162-2010  
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 27.2.2010) 

17



Správa o prešetrení sťažnosti č. 1232/162-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 10-07/24.295: 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. 1232/162-2010, smerujúcu voči vysielaniu Slovenského rozhlasu, vysielateľa na základe zákona a 
uznala sťažnosť podľa § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/400: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 25/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1140/154-2010, 1141/155-2010 a 1288/169-2010
(na vysielanie programu Šport z dňa 13. 2. 2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 1140/154-2010, 1141/155-2010 a 1288/169-2010 smerujúcich proti 
vysielaniu televízie JOJ

Uznesenie č. 10-07/25.296: 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. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
v  súvislosti  s  tým,  že  v  programe  Šport dňa  13.02.2010  o  cca  19:59  hod.  odvysielal  príspevok 
Tragická smrť sánkara, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do 
ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd v ňom zobrazeného športovca. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/401:  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: 27.04.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-07/402: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.
T: 23.04.2010 Z: PgO

Uznesenie č. 10-07/25.297: 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.  1140/154-2010 smerujúcu  voči  vysielaniu  televízie  JOJ  a  uznala  sťažnosť  v  časti  týkajúcej  sa 
možného porušenia § 19 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/403: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 26/
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Kontrolný monitoring
Správa č.7/2010/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice
(monitorované dni: 18. a 23.2.2010)
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice    číslo licencie: T/133

Uznesenie č. 10-07/26.298: 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 
(ďalej  len  „zákon  č.  308/2000  Z.  z.“)  po  prerokovaní  správy  č.  7/2010/TV  o 
monitorovaní  vysielania  televíznej  programovej  služby Televízia  Trenčianske  Teplice 
vysielateľa  Televízia  Trenčianske  Teplice,  s.r.o.,  Trenčianske  Teplice  číslo  licencie 
T/133 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 18.02. a 23.02.2010 v čase 
od 16:00 – 20:00 hod. nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/404: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 27/
Kontrolný monitoring
Správa č. 4/2010/Ro o monitorovaní vysielania rozhlasovej programovej služby Rádio Best
(monitorovaný deň: 24.2.2010)
Vysielateľ: Best FM Media spol. s.r.o., Bratislava            číslo licencie: R/101

Uznesenie č. 10-07/27.299: 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.  4/2010/Ro  o  monitorovaní  vysielania  rozhlasovej 
programovej služby Rádio BEST vysielateľa Best FM Media spol. s r.o., Bratislava 
číslo licencie R/101 skonštatovala,  že v monitorovanom vysielaní  z dňa 24.2.2010 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/405: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 28/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 767/138-2010
(na hlasitosť reklám počas filmu Regína – kráľovná cigánskych sŕdc z dňa 29.1.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 767/138-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Doma
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: TD/7

Uznesenie č. 10-07/28.300: 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.  767/138-2010  smerujúcu  voči  vysielaniu  televíznej  programovej  služby  DOMA  vysielateľa 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-07/406: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 29/
SK č.: 75-PLO/O-1212/2010 zo dňa 23.02.2010
Doplnenie : Správa č. 80/2009/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Trnava
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 16 písm. g) zákona č.  
308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň:  Maxparáda/ upútavky na filmy 2012 a Vianočná koleda/  19.11.2009 a 
20.11.2009)
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o.      číslo licencie: T/78

Uznesenie č. 10-07/29.301: 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. 75-PLO/O-1212/2010, Mestská televízia Trnava, s.r.o.

porušil

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.
(§ 16  písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. účinného do 14.12.2009)

tým,

že v dňoch 19.11.2009 a 20.11.2009 o cca 18:30 hod. odvysielal v programe „Maxparáda“ upútavky 
na filmy „2012“ a „Vianočná koleda“ v anglickom jazyku a sprevádzané textom v anglickom jazyku, 
čím došlo k nezabezpečeniu používania  štátneho jazyka v súlade so zákonom č.  270/1995 Z.z.  o 
štátnom jazyku v znení neskorších predpisov,

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.

Úloha č. 10-07/407: 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: 13.05.2010 Z: PLO

K bodu 30/
SK č.: 54-PLO/O-950/2010 zo dňa 09.02.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 5659/303-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 16 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Kosti/ nadpis THE END/ 09.12.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39
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Uznesenie č. 10-07/30.302: 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. 54-
PLO/O-950/2010 vedené voči MAC TV s.r.o. sa podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov 

z a s t a v u j e ,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/408:  Kancelária Rady podľa § 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: 27.04.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-07/409: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 31/
SK č.: 43-PLO/O-952/2010 zo dňa 09.02.2010
Doplnenie: Správa č. 82/09/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Raslavice
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 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)
(monitorovaný  program/deň:  nezabezpečenie  trvalého  označenia  programovej  služby  logom/  
23.11.2009 a 30.11.2009)
ÚK: Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o., Raslavice číslo licencie: T/213

Uznesenie č. 10-07/31.303: 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. 43-PLO/O-952/2010 Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o.

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z.
(§ 16  písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. účinného do 14.12.2009)

tým,

že  v  dňoch  23.11.2009  a  30.11.2009  nezabezpečil  trvalé  označenie  programovej  služby 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 

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.“
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/410: 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: 13.05.2010 Z: PLO

K bodu 32/
SK č.: 18-PLO/O-462/2010 zo dňa 12.01.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti  č. 4799/239-2009 smerujúcej   voči vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Jeden svet nestačí/ 31.10.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                                            číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-07/32.304: 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. 18-
PLO/O-462/2010 vedené voči vysielateľovi MAC TV 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. 10-07/411: 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: 27.04.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-07/412: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 33/
SK č.: 95-PLO/O-1549/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa  č. 4604/221-2009 smerujúca  proti vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. i) zákona č. 308/2000 Z. z. (§ 16 písm. q) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Prvé oddelenie/ 04.11.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-07/33.305: 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. 95-PLO/O-1549/2010 MAC TV s.r.o.

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. i) zákona č. 308/2000 Z. z. 
(§ 16 písm. q) zákona č. 308/2000 Z.z. účinného do 14.12.2009)  

tým,
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že prerušil program Prvé oddelenie zo dňa 04.11.2009 o cca 17:48 hod. komunikátom, ktorý zobrazil 
statické logo T-Com,  čím došlo  k porušeniu  povinnosti  zabezpečiť,  aby  sa  program vo vysielaní 
televíznej programovej služby neprerušoval, ak zákon č. 308/2000 Z.z. neustanovuje inak,

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.

Úloha č. 10-07/413: 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: 13.05.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-07/414: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010 Z: PgO

K bodu 34/
SK č.: 33-PLO/O-759/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/265-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Plus
(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)
(monitorovaný program/deň: Lampa/ 16.11.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Rada presúva bod programu na ďalšie zasadnutie Rady.

K bodu 35/
SK č.: 37-PLO/O-763/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4844/246-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Poprad
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 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)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania/12.a 13.11.2009)
ÚK: TV Poprad, s.r.o., Poprad číslo licencie: T/123

Uznesenie  č.  10-07/35.307: 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 v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 37-PLO/O-763/2010 TV Poprad, s.r.o.,

p o r u š i l

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,
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že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam 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.,

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.

Úloha č. 10-07/415: 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: 13.05.2010 Z: PLO

K bodu 36/
SK č.: 38-PLO/O-764/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4844/246-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Poprad
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 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.) (monitorovaný program/deň: Aktuality regiónu/Denný stacionár /12.a 13.11.2009 a 
Aktuality/ videotextová písaná správa o dennom stacionári vo Svite/ 13.11.2009)
ÚK: TV Poprad, s.r.o., Poprad číslo licencie: T/123

Uznesenie č. 10-07/36.308: 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. 38-
PLO/O-764/2010 vedené voči vysielateľovi TV Poprad, 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. 10-07/416: Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho 
konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 27.04.2010        Z: PLO

Úloha č. 10-07/417: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010        Z: PgO

K bodu 37/
SK č.: 32-PLO/O-758/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa  o prešetrení sťažnosti č. 4800/241-2009 smerujúcej proti STV
(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) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko Dnes/12.11.2009)
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ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava

Uznesenie č. 10-07/37.309: 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. 32-
PLO/O-758/2010, vedené voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona, podľa § 30 ods. 
1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon 
č. 71/1967 Zb.“)

z a s t a v u j e ,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/418: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá pí-
somné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 27.04.2010        Z: PLO

Úloha č. 10-07/419: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 23.04.2010        Z: PgO

K bodu 38/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1176/160-2010
(možné porušenie § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Prevádzkovatelia retransmisie: T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava - TKR/261
                                                  Orange Slovensko, a.s., Bratislava - TKR/257   

Uznesenie č. 10-07/38.310: 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 
prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/261, spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava vo veci 
možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/420: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci.
T: 27.04.2010                     Z: PLO

Úloha  č.  10-07/421:  Kancelária  Rady  požiada  Telekomunikačný  úrad  Slovenskej  republiky  o 
preverenie,  či  sa  jedná  o  prevádzkovateľa  retransmisie  v  káblových distribučných systémoch a  o 
prešetrenie obsahu programovej  ponuky spoločnosti  T-Mobile Slovensko,  a.s.,  Bratislava,  v meste 
Košice.
T: 27.04.2010                     Z: PLO

Úloha č. 10-07/422: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010

                                             Z: PLO
Uznesenie č. 10-07/38.311: 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 
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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 
prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/257, spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Bratislava vo  veci 
možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/423: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi  konania  začiatok  správneho  konania  a  zabezpečí  nevyhnutné  dôkazy  a  podklady  pre 
rozhodnutie vo veci.
T: 27.04.2010 Z: PLO

Úloha  č.  10-07/424:  Kancelária  Rady  požiada  Telekomunikačný  úrad  Slovenskej  republiky  o 
preverenie,  či  sa  jedná  o  prevádzkovateľa  retransmisie  v  káblových distribučných systémoch a  o 
prešetrenie  obsahu  programovej  ponuky  spoločnosti  Orange  Slovensko,  a.s.,  Bratislava,  v  meste 
Košice.
T: 27.04.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-07/425: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 23.04.2010                    Z: PLO

39/ Rôzne
1/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby www.markiza.sk/ „videozóna“ a „tvnoviny.sk“
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava             

Rada prijíma oznámenie MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. zo dňa 02.03.2010 v časti týkajúcej sa 
sekcie  „videozóna“  a  „tvnoviny.sk“  v  zmysle  §  63a  zákona  č.  308/2000  Z.z.  nakoľko  uvedené 
oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetné služby vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za 
ktorých sú poskytované spĺňajú definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/426: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. o 
vybavení jej oznámenia zo dňa 02.03.2010.
T: 23.04.2010                     Z: PLO

2/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby www.feminity.sk
ÚK: Zoznam, s.r.o.         

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti Zoznam s.r.o. zo dňa 26.01.2010 týkajúce sa služby 
www.feminity.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že 
predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespadá pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/427: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Zoznam, s.r.o. o vybavení jej oznámenia 
zo dňa 26.01.2010.
T: 23.04.2010                     Z: PLO

3/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
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Posúdenie charakteru služby www.mc2.sk
ÚK: Slovenská technická univerzita v Bratislave              

Rada berie na vedomie oznámenie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave zo dňa 16.02.2010 a 
neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetná služba 
vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespadá pod pôsobnosť zákona 
č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-07/428:  Kancelária  Rady  upovedomí  Slovenskú  technickú  univerzitu  v  Bratislave  o 
vybavení jej oznámenia zo dňa 16.02.2010.
T: 23.04.2010                     Z: PLO

4/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby Mediálka TV
ÚK: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove  

Rada  berie  na  vedomie  oznámenie  Filozofickej  fakulty  Prešovskej  univerzity  v  Prešove  zo  dňa 
16.02.2010  a  neprijíma  ho  ako  oznámenie  podľa  §  63a  zákona  č.  308/2000  Z.z.  z  dôvodu,  že 
predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespadá pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z..

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/429: Kancelária Rady upovedomí Filozofickú fakultu Prešovskej univerzity v Prešove 
o vybavení jej oznámenia zo dňa 16.02.2010.
T: 23.04.2010                     Z: PLO

5/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby www.tyzden.sk
ÚK: W PRESS a.s.              

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti W PRESS a.s. zo dňa 18.02.2010 a neprijíma ho ako 
oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na svoju 
povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespadá pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z..

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/430: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť W PRESS a.s. o vybavení jej oznámenia 
zo dňa 18.02.2010.
T: 23.04.2010                     Z: PLO

6/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby www.stv.sk/ „videoarchív“
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

Rada prijíma oznámenie Slovenskej televízie, vysielateľa na základe zákona zo dňa 26.02.2010 v časti 
týkajúcej  sa  sekcie  „videoarchív“  v  zmysle  §  63a  zákona  č.  308/2000  Z.z.  nakoľko  uvedené 
oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za 
ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-07/431: Kancelária Rady upovedomí Slovenskú televíziu, vysielateľa na základe zákona 
o vybavení jej oznámenia zo dňa 26.02.2010.
T: 23.04.2010                     Z: PLO

7/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby www.ta3.com/ „archív“
ÚK: C.E.N. s.r.o.              

Rada príjma oznámenie C.E.N. s.r.o. zo dňa 01.03.2010 v časti týkajúcej sa sekcie „archív“ v zmysle § 
63a zákona č. 308/2000 Z.z. nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba 
vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/432: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť C.E.N. s.r.o. o vybavení jej oznámenia 
zo dňa 01.03.2010.
T: 23.04.2010                     Z: PLO

8/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby Orange World/ „video na želanie“
ÚK: Orange, a.s.              

Rada prijíma oznámenie Orange, a.s., zo dňa 25.02.2010 v časti týkajúcej sa služby „video na želanie“ 
poskytovanej v rámci služby Orange World v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. nakoľko uvedené 
oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za 
ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/433: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Orange, a.s. o vybavení jej oznámenia 
zo dňa 25.02.2010.
T: 23.04.2010                     Z: PLO

9/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby Fiber TV/ „Video na požiadanie“
ÚK: Orange, a.s.              

Rada  prijíma  oznámenie  Orange,  a.s.,  zo  dňa  25.02.2010  v  časti  týkajúcej  sa  služby  „Video  na 
požiadanie“  v  zmysle  §  63a  zákona  č.  308/2000  Z.z.  nakoľko  uvedené  oznámenie  spĺňa  všetky 
náležitosti a predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná 
spĺňa  definíciu  audiovizuálnej  mediálnej  služby  na  požiadanie  v  zmysle  §  3  písm.  b)  zákona  č. 
308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/434: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Orange, a.s., o vybavení jej oznámenia 
zo dňa 25.02.2010.
T: 23.04.2010                     Z: PLO

10/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby www.pauzicka.sk
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ÚK: Zoznam, s.r.o.              

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti Zoznam s.r.o. zo dňa 26.01.2010 týkajúce sa služby 
www.pauzicka.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že 
predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespadá pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z..

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-07/435:  Kancelária  Rady  upovedomí  spoločnosť  Zoznam,  s.r.o.,  o  vybavení  jej 
oznámenia zo dňa 26.01.2010.
T: 23.04.2010                     Z: PLO

11/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby www.piestanskydennik.sk/ „VIDEO SERVIS“
ÚK: WINTER média, a.s.              

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti WINTER média, a.s. zo dňa 17.02.2010 a neprijíma ho 
ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na 
svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespadá pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 
Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/436:  Kancelária Rady upovedomí spoločnosť  WINTER média, a.s., o vybavení jej 
oznámenia zo dňa 17.02.2010.
T: 23.04.2010                     Z: PLO

12/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby www.rexik.sk
ÚK: Zoznam, s.r.o.              

Rada  prijíma  oznámenie  Zoznam  s.r.o.  zo  dňa  26.01.2010  v  časti  týkajúcej  sa  sekcie  „video 
rozprávky“ služby www.rexik.sk v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. nakoľko predmetná služba 
vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. a vyzýva spoločnosť 
Zoznam s.r.o., aby doplnila svoje oznámenie zo dňa 26.01.2010 o údaje v zmysle § 63a zákona č. 
308/2000 Z.z. týkajúce sa služby www.rexik.sk.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-07/437:  Kancelária  Rady  upovedomí  spoločnosť  Zoznam,  s.r.o.,  o  vybavení  jej 
oznámenia zo dňa 26.01.2010.
T: 23.04.2010                     Z: PLO

13/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby Magio/„Domáca videopožičovňa“
ÚK: Slovak Telekom, a.s.              

Rada prijíma oznámenie Slovak Telekom, a.s. zo dňa 25.02.2010 v časti týkajúcej sa služby „Domáca 
videopožičovňa“ v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky 
náležitosti a predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná 
spĺňa  definíciu  audiovizuálnej  mediálnej  služby  na  požiadanie  v  zmysle  §  3  písm.  b)  zákona  č. 
308/2000 Z.z.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/438: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Slovak Telekom, a.s., vysielateľa na 
základe zákona o vybavení jej oznámenia zo dňa 25.02.2010.
T: 23.04.2010 Z: PLO

14/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby www.sme.sk/ „tvsme“
ÚK: Petit Press a.s.              

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti Petit Press a.s. zo dňa 08.02.2010 a neprijíma ho ako 
oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na svoju 
povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespadá pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-07/439:  Kancelária  Rady  upovedomí  spoločnosť  Petit  Press  a.s.,  o  vybavení  jej 
oznámenia zo dňa 08.02.2010.
T: 23.04.2010 Z: PLO

15/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby www.topky.sk
ÚK: Zoznam, s.r.o.              

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti Zoznam s.r.o. zo dňa 26.01.2010 týkajúce sa služby 
www.topky.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z.  z dôvodu, že 
predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespadá pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-07/440:  Kancelária  Rady  upovedomí  spoločnosť  Zoznam,  s.r.o.,  o  vybavení  jej 
oznámenia zo dňa 26.01.2010.
T: 23.04.2010 Z: PLO

16/ Oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z.z.
Posúdenie charakteru služby www.tvbulvar.sk
ÚK: TVbulvár s.r.o.              

Rada prijíma oznámenie TVbulvár s.r.o., zo dňa 09.03.2010 v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. 
nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a 
podmienky, za ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie 
v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/441:  Kancelária Rady upovedomí TVbulvár s.r.o., o vybavení jej oznámenia zo dňa 
09.03.2010.
T: 23.04.2010 Z: PLO

17/ Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do NR SR

Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predmetné stanovisko v predloženom znení.

30



Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-07/442:  Kancelária  Rady  zabezpečí  zverejnenie  stanovisko  v  schválenom  znení  na 
internetovej stránke Rady.
T: ihneď                     Z: PLO

18/ Dohoda o splátkach pokuty  330,- €  medzi správcom pohľadávky - Radou pre vysielanie a 
retransmisiu a dlžníkom - Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.    

Uznesenie  č.  10-07/39.311: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  schvaľuje  žiadosť  Regionálnej 
televízie  Prievidza,  s.r.o.,  o  splatenie  pokuty  330,00  €,  ktorá  jej  bola  udelená  rozhodnutím  č. 
RP/11/2010,  v  troch  mesačných  splátkach  s  dátumom splatnosti  jednotlivých  splátok  15.04.2010, 
15.05.2010 a 15.06.2010.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/443: Kancelária Rady upovedomí Regionálnu televíziu Prievidza, s.r.o. o vybavení jej 
žiadosti zo dňa 31.03.2010.
T:23.4.2010 Z: PLO

Úloha č.  10-07/444:  Rada  poveruje  Kanceláriu  vypracovaním a  uzavretím  dohody o  splátkach  s 
Regionálnou televíziou Prievidza, s.r.o.
T: 23.04.2010 Z: PLO

19/ Návrh záverečného účtu za rok 2009

Rada presúva bod programu na ďalšie zasadnutie Rady.

20/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.03.2010

Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.03.2010.

21/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac marec 2010

Uznesenie č. 10-07/39.312: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci marec 2010 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 marec 2010 v plnej výške všetkým členom Rady. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-07/445: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia. 
T: 09.05.2010 Z: OE

22/ Informácia o postupe pri anonymných sťažnostiach

Rada berie na vedomie informáciu o postupe pri anonymných sťažnostiach.

23/ Zahraničná pracovná cesta

Rada  schvaľuje  zahraničnú  pracovnú  cestu  pracovníkov  kancelárie  Rady  na  pracovné  stretnutie 
organizované  úradom  Rady  pro  rozhlasové  a  televizní  vysílání  Českej  republiky  na  tému 
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implementácie  Smernice o audiovizálnych mediálnych službách do právnych poriadkov členských 
štátov EU, ktoré sa bude konať v dňoch 21.04. a 22.04.2010 v Lipniciach nad Sázavou. 

Uznesenie bolo prijaté.

V Bratislave dňa 13.04.2010

           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.

32
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