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Zápisnica č. 08/2010 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 27.04.2010 

o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 

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

 
Program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK č.: 103-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/7  
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava číslo licencie: RD/7 
 
3/ SK č.: 104-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/8  
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava  číslo licencie: RD/8 
 
4/ SK č.: 105-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010 
vo veci žiadosti  o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/9  
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava                                                             číslo licencie: RD/9 
 
5/ SK č.: 106-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010 
vo veci žiadosti  o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/10  
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava  číslo licencie: RD/10 
 
6/ SK č.: 107-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010 
vo veci žiadosti  o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/11  
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava  číslo licencie: RD/11 
 
7/ SK č.: 108-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010 
vo veci žiadosti  o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/12  
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava číslo licencie: RD/12 
 
8/ SK č.: 267-PLO/D-3799/2009 zo dňa 17.09.2009 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/205  
ÚK: KID, a.s., Poprad        číslo licencie: T/205 
 
9/ SK č.: 199-LO/D-2731/2009 zo dňa 02.07.2009 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/205 
ÚK: KID, a.s., Poprad        číslo licencie: T/205 
 
10/ SK č.: 109-PLO/D-1725/2010 zo dňa 22.03.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: SWAN, a.s., Bratislava       
 
11/ SK č.: 60-PLO/D-1115/2010 zo dňa 19.02.2010/ 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové  vysielanie č. R/86   
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ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad      číslo licencie: R/86 
 
12/ SK č.: 102-PLO/D-1617/2010 zo dňa 16.03.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/108 
ÚK: WINTER média, a.s., Piešťany      číslo licencie : R/108
  
13/ SK č.: 97-PLO/D-1562/2010 zo dňa 11.03.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/216  
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/216 
 
14/ SK č.: 100-PLO/D-1586/2010 zo dňa 15.03.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS 
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., Pliešovce       
 
15/ SK č.: 25-PLO/O-751/2010 zo dňa 11.02.2010  
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z.z. 
ÚK : IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš     číslo registrácie: TKR/298  
 
16/ SK č.: 28-PLO/O-754/2010 zo dňa 11.02.2010  
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z.z. 
ÚK : ANTIK computers & communications s.r.o., Košice   číslo registrácie: TKR/239 
 
17/ SK č.: 29-PLO/O-755/2010 zo dňa 26.01.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava     číslo registrácie: TKR/255 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1393/177-2010       
(na vysielanie filmu Tesne vedľa z dňa 6.3.2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1393/177-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.      číslo licencie: T/41 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1648/181-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 8.3.2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1648/181-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1233/163-2010       
(na vysielanie programu Šport z dňa 28.2.2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1233/163-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o         číslo licencie:T/39 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1288/167-2010       
(na vysielanie programu Téma dňa z dňa 24.2.2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1288/167-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie:T/125  
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1835/197-2010      
(na vysielanie programu Prvé noviny/Neodkladajte tehotenstvo z dňa 24.3.2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1835/197-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie:T/39 
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23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1649/182-2010      
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 15. 3. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č.1649/182-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1330/172-2010      
(na vysielanie programu Panelák z dňa 18. 2. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1330/172-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1788/194-2010      
(na vysielanie programu Krimi Noviny a Noviny z 14. 3. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1788/194-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1626/180-2010       
(na vysielanie programu Aféry z dňa 15. 3. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1626/180-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1069/148-2010       
(na vysielanie programu Obete a tí druhí z dňa 2. 2. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1069/148-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č.10/10/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV 
(monitorovaný deň: 11. a 18. 2. 2010) 
Vysielateľ: Perfects akciová spoločnosť, Dunajská Streda              číslo licencie: t/90 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č.11/10/TV o monitorovaní vysielania HEMEU 
(monitorovaný deň: 31.1.2010) 
Vysielateľ: K T R, s.r.o. Imeľ                                                   číslo licencie: T/154 
 
30/ Kontrolný monitoring 
Správa č.12/10/TV o nedodaní záznamu vysielania programu Šport z dňa 13. 2. 2010 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o, Bratislava                číslo licencie: T/39 
 
31/ Kontrolný monitoring 
Správa č.8/10/TV o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej televízie 
(monitorované dni: 15., 17. a 22. 2. 2010 ) 
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r. o.    číslo licencie: T/112 
 
32/ Kontrolný monitoring 
Správa č.14/10/TV o monitorovaní vysielania televízie INFOKANÁL. 
(monitorované dni: 26.02.2010 a 03.03.2010) 
Vysielateľ: PROGRES-TS, s r. o.      číslo licencie: T/184 
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33/ Kontrolný monitoring 
Správa č.5/10/Ro o monitorovaní vysielania rádia ROCKJAM radio. 
(monitorovaný deň: 23. 2. 2010) 
Vysielateľ: INTERSONIC spol. s. r. o.                 číslo licencie: R/104 
 
34/ Kontrolný monitoring 
Správa č.6/10/TV o monitorovaní vysielania televízie MUSIQ 1. 
(monitorované dni: 11.1.2010) 
Vysielateľ: Telemone, s r.o.       číslo licencie: T/216 
 
35/ SK č.: 55-PLO/O-951/2010 zo dňa 09.02.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/267-2009 smerujúcej voči vysielaniu Rádia Expres 
(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: Infoexpres/ príspevok informujúci o preverovaní sociálnych podnikov zo 
strany Európskej komisie/ 27.11.2009) 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/66 
 
36/ SK č.: 73-PLO/O-1210/2010 zo dňa 23.02.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 529/119-2010 smerujúcej voči vysielaniu TA3 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy/ Na niektorých úradoch cez sviatky nepochodíte/ 
19.12.2009 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/125 
 
37/ SK č.: 50-PLO/O-946/2010 zo dňa 09.02.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č.5268/274-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Bez servítky/ 30.11., 1.12., 02.12., 03.12. a 4.12.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
 
38/ SK č.: 49-PLO/O-945/2010 zo dňa 09.02.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5268/274-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(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: Bez servítky/30.11.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
 
39/ SK č.: 79-PLO/O-1533/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 617/129-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(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: Bez servítky/11.01.2010) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
40/ SK č.: 51-PLO/O-947/2010 zo dňa 09.02.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4798/238-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)   
(monitorovaný program/deň: Exclusiv/15.11.2009) 
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
 
41/ SK č.: 52-PLO/O-948/2010 zo dňa 09.02.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 5249/275-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(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) 
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(monitorovaný program/deň: Krimi noviny/ Lovili ho ako rybu/ 30.11.2009) 
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
 
42/ SK č.: 33-PLO/O-759/2010 zo dňa 26.01.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/265-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV 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 
 
43/ SK č.: 92-PLO/O-1546/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 111/11-2010 – 227/86-2010, 270/94-2010 – 279/103-2010, 
282/105-2010, 283/106-2010 a 285/108-2010 – 383/114-2010 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej 
televízie 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorovaný program/deň: O päť minút 121/10.01.2010) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
ÚP:10.00 hod. 
 
44/ Rôzne  
 
 
Ústne pojednávania: 
 
10.00 hod - Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 

******************* 
 
K bodu 1/  
 
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 445 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 10-08/1.313:  Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.  
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 103-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/7  
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava číslo licencie: RD/7 
 
Uznesenie č. 10-08/2.314: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), 
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom 
konaní č. 103-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010, posúdila žiadosť o odňatie licencie na digitálne 
rozhlasové vysielanie č. RD/7 účastníka konania: 
 
mojeradio a. s. v likvidácii 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
Bratislava 821 02 
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a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní v znení 
neskorších predpisov 

 
odníma 

 
licenciu na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/7 účastníka konania mojeradio a. s. v likvidácii. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-08/446: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 103-PLO/D-1615/2010 zo dňa 
15.03.2010 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania. 
T: 27.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK č.: 104-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010 
vo veci žiadosti o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/8  
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava  číslo licencie: RD/8 
 
Uznesenie č. 10-08/3.315: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), 
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom 
konaní č. 104-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010, posúdila žiadosť o odňatie licencie na digitálne 
rozhlasové vysielanie č. RD/8 účastníka konania: 
 
mojeradio a. s. v likvidácii 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
Bratislava 821 02 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní v znení 
neskorších predpisov 

 
odníma 

 
licenciu na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/8 účastníka konania mojeradio a. s. v likvidácii. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-08/447: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 104-PLO/D-1615/2010 zo dňa 
15.03.2010 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 27.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 105-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010 
vo veci žiadosti  o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/9  
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava                                                             číslo licencie: RD/9 
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Uznesenie č. 10-08/4.316: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), 
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom 
konaní č. 105-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010, posúdila žiadosť o odňatie licencie na digitálne 
rozhlasové vysielanie č. RD/9 účastníka konania: 
 
mojeradio a. s. v likvidácii 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
Bratislava 821 02 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní v znení 
neskorších predpisov 

 
odníma 

 
licenciu na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/9 účastníka konania mojeradio a. s. v likvidácii. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-08/448: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 105-PLO/D-1615/2010 zo dňa 
15.03.2010 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania. 
T: 27.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 106-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010 
vo veci žiadosti  o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/10  
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava  číslo licencie: RD/10 
 
Uznesenie č. 10-08/5.317: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), 
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom 
konaní č. 106-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010, posúdila žiadosť o odňatie licencie na digitálne 
rozhlasové vysielanie č. RD/10 účastníka konania: 
 
mojeradio a. s. v likvidácii 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
Bratislava 821 02 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní v znení 
neskorších predpisov 

 
odníma 
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licenciu na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/10 účastníka konania mojeradio a. s. v likvidácii. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-08/449: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 106-PLO/D-1615/2010 zo dňa 
15.03.2010 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania. 
T: 27.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK č.: 107-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010 
vo veci žiadosti  o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/11  
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava  číslo licencie: RD/11 
 
Uznesenie č. 10-08/6.318: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), 
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom 
konaní č. 107-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010, posúdila žiadosť o odňatie licencie na digitálne 
rozhlasové vysielanie č. RD/11 účastníka konania: 
 
mojeradio a. s. v likvidácii 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
Bratislava 821 02 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní v znení 
neskorších predpisov 

 
odníma 

 
licenciu na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/11 účastníka konania mojeradio a. s. v likvidácii. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-08/450: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 107-PLO/D-1615/2010 zo dňa 
15.03.2010 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania. 
T: 27.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK č.: 108-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010 
vo veci žiadosti  o odňatie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/12  
ÚK: mojeradio a.s. v likvidácii, Bratislava číslo licencie: RD/12 
 
Uznesenie č. 10-08/7.319: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), 
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom 
konaní č. 108-PLO/D-1615/2010 zo dňa 15.03.2010, posúdila žiadosť o odňatie licencie na digitálne 
rozhlasové vysielanie č. RD/12 účastníka konania: 
 
mojeradio a. s. v likvidácii 
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Dr. Vladimíra Clementisa 10 
Bratislava 821 02 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku 
vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní v znení 
neskorších predpisov 

 
odníma 

 
licenciu na digitálne rozhlasové vysielanie č. RD/12 účastníka konania mojeradio a.s. v likvidácii. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-08/451: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 108-PLO/D-1615/2010 zo dňa 
15.03.2010 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania. 
T: 27.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK č.: 267-PLO/D-3799/2009 zo dňa 17.09.2009 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/205  
ÚK: KID, a.s., Poprad        číslo licencie: T/205 
 
Uznesenie č. 10-08/8.320: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 267-PLO/D-3799/2009 zo dňa 17.09.2009 posúdila oznámenie o zmene  
licencie č. T/205 týkajúce sa zmeny právnych pomerov účastníka konania, spoločnosti 
 
KID, a.s.     
Levočská 866  
058 01 Poprad   
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom 
konaní  vydáva toto 
 

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

zastavuje 
 
správne konanie č. 267-PLO/D-3799/2009 z dôvodu, že ten, kto podal návrh na začatie konania, nie je 
účastníkom konania a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-08/452: 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. 267-PLO/D-3799/2009 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti  KID, a.s.   
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T: 27.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
SK č.: 199-LO/D-2731/2009 zo dňa 02.07.2009 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/205 
ÚK: KID, a.s., Poprad        číslo licencie: T/205 
 
Uznesenie č. 10-08/9.321: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 199-LO/D-2731/2009 zo dňa 02.07.2009 posúdila oznámenie o zmene  licencie 
č. T/205 týkajúce sa zmeny právnych pomerov účastníka konania, spoločnosti 
 
KID, a.s.     
Levočská 866  
058 01 Poprad   
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom 
konaní  vydáva toto 
 

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

zastavuje 
 
správne konanie č. 199-LO/D-2731/2009 z dôvodu, že ten, kto podal návrh na začatie konania, nie je 
účastníkom konania a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-08/453: 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. 199-LO/D-2731/2009 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti  KID, a.s.   
T: 27.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK č.: 109-PLO/D-1725/2010 zo dňa 22.03.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: SWAN, a.s., Bratislava       
 
Uznesenie č. 10-08/10.322: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 109-
PLO/D-1725/2010 začatom dňa 22.03.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
televíznej programovej služby, doručené Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
SWAN, a.s. 
Borská 6 
841 04 Bratislava 
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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   
 

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 eľu j e  

 
SWAN, a.s. 

 
l i c e n c i u  č .  T D / 2 3  

 
na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, MMDS, MVDS 
2.   Názov programovej služby: Info kanal SWAN 
3.   Jazyk vysielania: slovenský  
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín / 7 dní v týždni 
5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 1725/2010 z dňa 22.03.2010)  
 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie –100 % (monotypová programová služba) 
Programy – 0 %  

 
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo – 0 % 
Publicistika:  
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 0 % 

Dokumentárne programy – 0 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 0 % 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: 
- CD, DVD,  formát MP3 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0% 
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9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 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: podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 2958/B, 
oddiel: Sa, z dňa 11.03.2010 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 2958/B, oddiel: Sa, z dňa 
11.03.2010 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
1.1. názov doplnkovej obsahovej služby: nevysiela 
1.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: - 
 
Doložka iného verejného prenosu: DVB-C, DVB-S, DVB-H, MMDS, MVDS 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-08/454: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 109-PLO/D-
1725/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti SWAN, a.s. spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 27.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK č.: 60-PLO/D-1115/2010 zo dňa 19.02.2010/ 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové  vysielanie č. R/86   
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad      číslo licencie: R/86 
 
Uznesenie č. 10-08/11.323: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 60-PLO/D-1115/2010 zo dňa 19.02.2010, posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. R/86 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. 
účastníka konania: 
 
Poprad Reality Invest, a.s. 
Hviezdoslavova 4052/59 
058 01 Poprad 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry a zmeny podielov programových typov vo vysielaní  a po 
zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
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konaní vydáva toto 
rozhodnutie: 

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

 mení 
 
licenciu č. R/86 na rozhlasové vysielanie v časti III., bod 1-2  nasledovne:  

 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 
19.02.2010 (č.p.d.1115/2010) a dňa 06.04.2010, znejú nasledovne:  

   1.1 Spravodajstvo: 0,17 % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 0 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0% 
1.3.2 Náboženské programy:0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy:  0% 
1.3.4 Zábavné  programy: 0 % 
1.3.5 Hudobné programy: 0 % 

 Ostatný program – 99,83“ 
  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 0,17%.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-08/455: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 60-PLO/D 
-1115/2010 a zašle ho spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, spoločnosti 
Poprad Reality Invest, a.s., Poprad. 
T: 27.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 102-PLO/D-1617/2010 zo dňa 16.03.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/108 
ÚK: WINTER média, a.s., Piešťany      číslo licencie : R/108 
 
Uznesenie č. 10-08/12.324: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 102-PLO/D-1617/2010 zo dňa 16.03.2010, posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. R/108 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  308/2000 
Z.z. účastníka konania: 
 
WINTER média, a.s    
Teplická 63 
921 01 Piešťany 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
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mení 
 
údaje v rozhodnutí o udelení licencie  č. R/108/2009 zo dňa 24.11.2009  v časti II. nasledovne:  
 
 Časť II. Právne skutočnosti  spoločnosti: 
 
„1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 09.04.2010, vložka 
číslo: 10485/T, zoznam výpisov AD-2875/2010 

2.  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 09.04.2010, vložka 
číslo: 10485/T, zoznam výpisov AD-2875/2010.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-08/456: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 102-PLO/D-
1617/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spol. WINTER média, a.s., Piešťany    
T: 27.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 97-PLO/D-1562/2010 zo dňa 11.03.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/216  
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/216 
 
Uznesenie č. 10-08/13.325: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 97-PLO/D-1562/2010  zo dňa 11.03.2010, posúdila 
žiadosť o zmenu licencie  č. T/216 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č.  308/2000 Z.z. 
účastníka konania: 
 
Telemone, s.r.o. 
Liptovská 31 
821 09  Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania, zmeny podielov programových typov a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 

licenciu č. T/216 na televízne vysielanie nasledovne:  
 
Článok III., bod 1 sa mení a znie: 

„1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 11.03.2010 ( č.p.d. 1562) a dňa 12.04.2010( č.p.d. 2080): 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 25 % 
2. Programy: min. 75 % 

b) Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 0 % 
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Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0 %  
2) ostatná publicistika – 0%  
Dokumentárne programy –2 %  
Dramatické programy –  0 %  
Zábavné programy –  8 %  
Hudobné programy – 90 %  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  
Šport – 0 % “  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-08/457: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 97-
PLO/D-1562/2010, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Telemone, s.r.o., Bratislava, a vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 27.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 100-PLO/D-1586/2010 zo dňa 15.03.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS 
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., Pliešovce       
 
Uznesenie č. 10-08/14.326: Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a  § 5 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), 
postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 100-PLO/D-1586/2010 zo dňa 15.03.2010,  posúdila žiadosť o udelenie licencie 
na televízne vysielanie  účastníka konania: 
 
INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.  
Kostolná 1 
962 63 Pliešovce  
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie:  

 
Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. udeľuje spoločnosti  INFO KANÁL Pliešovce, spol. 
s r.o. Pliešovce ku dňu 20.05.2010. 
 
 

licenciu č. T/235  
na televízne vysielanie  za týchto podmienok: 

 
I. 

(1) Názov programovej služby:  INFO KANÁL Pliešovce ( IKP) 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny  
(5) Jazyk vysielania: slovenský 
 

II.  
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Právne skutočnosti spoločnosti: 
„1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, zo dňa 
08.03.2010, vložka číslo:4416/S, zoznam výpisov III.13450/10 

 2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica,  zo dňa 08.03.2010, vložka číslo:4416/S, 
zoznam výpisov III.13450/10“ 

 
III. 

 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade dňa 

15.03.2010 (č.p.d.1586/2010) a dňa 31.03.2010 (1938/2010): 
a/ Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie:  0,2 % 
2. Programy: max. 99,8% 
b/ Programy (100%):  

1. Spravodajstvo:100% 
2. Publicistika:  

 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 0 % 

3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0% 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9 Detské programy: 0% 

10. Šport: 0 % 
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: 0 %  
 
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme: 100 % 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 
4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 

vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa na lokálne 
vysielanie  

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

6. Jednotný systém označovania: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 
7. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 

programovej služby( stránkovanie teletextu): - 
 

IV. 
 

1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS na základe registrácie č. TKR/117, 
prevádzkovanej  spoločnosťou INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.  

2.   Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD, CD, VHS 
v zodpovedajúcej kvalite 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-08/458: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o udelení licencie v správnom konaní č. 
100-PLO/D-1586/2010, zašle ho účastníkovi konania, spol. INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o., a 
 vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 27.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 25-PLO/O-751/2010 zo dňa 11.02.2010  
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z.z. 
ÚK : IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš     číslo registrácie: TKR/298  
 
Uznesenie č. 10-08/15.327: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom  podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 25-PLO/O-751/2010 spoločnosť IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že od 01.12.2009 do 22.02.2010 v rozpore s registráciou retransmisie č. TKR/298 retransmitoval 
programové služby TV Markíza, DOMA, ČT24, Astra HD, Óčko, Music One, Music Box, City TV, 
TV Barrandov, Z1, Public TV, SAT 1, PRO 7, Kabel 1, N 24, BBC, CNN, LUX, čím neprevádzkoval 
retransmisiu v súlade s jej registráciou, 
 
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. 10-08/459: Kancelária Rady podľa § 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: 27.05.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-08/460: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 28-PLO/O-754/2010 zo dňa 11.02.2010  
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: ANTIK computers & communications s.r.o., Košice   číslo registrácie: TKR/239 
 
Uznesenie č. 10-08/16.328: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., 
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v správnom konaní č. 28-PLO/O-754/2010 zo dňa 11.02.2010 rozhodla, že účastník konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
ANTIK computers & communications s.r.o. 
Čárskeho 10 
040 01 Košice 
 

p o r u š i l 
 

ustanovenie § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že v čase od 09.12.2009 do 23.01.2010 poskytoval retransmisiu programovej služby PRIMA bez 
súhlasu pôvodného vysielateľa, 

 
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 ustanovenia § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/461: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 28-
PLO/O-754/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti ANTIK computers & communications 
s.r.o., Košice. 
T: 27.05.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-08/462: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 07.05.2010          Z: PLO 
K bodu 17/ 
SK č.: 29-PLO/O-755/2010 zo dňa 26.01.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava     číslo registrácie: TKR/255 
 
Uznesenie č. 10-08/17.329: 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. 29-
PLO/O-755/2010, vedené voči Slovak Telekom, a.s., 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. 
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Úloha č. 10-08/463: 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: 11.05.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-08/464: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1393/177-2010       
(na vysielanie filmu Tesne vedľa z dňa 6.3.2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1393/177-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-08/18.330: 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. 1393/177-2010, vedenú voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 
vysielateľovi na základe licencie č. T/41 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/465: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1648/181-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 8.3.2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1648/181-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-08/19.331: 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. 
1648/181-2010, 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. 10-08/466: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1233/163-2010       
(na vysielanie programu Šport z dňa 28.2.2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1233/163-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie:T/39 
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Uznesenie č. 10-08/20.332: 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. 1233/163-2010 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. 10-08/467: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1288/167-2010       
(na vysielanie programu Téma dňa z dňa 24.2.2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1288/167-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.       číslo licencie:T/125  
 
Uznesenie č. 10-08/21.333: 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. 
1288/167-2010, smerujúcu voči vysielaniu 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. 10-08/468: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1835/197-2010      
(na vysielanie programu Prvé noviny/Neodkladajte tehotenstvo z dňa 24.03.2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1835/197-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie:T/39 
 
Uznesenie č. 10-08/22.334: 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. 1835/197-2010, vedenú voči vysielateľovi 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. 10-08/469: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1649/182-2010      
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(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 15. 3. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č.1649/182-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-08/23.335: 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. 1649/182-2010, vedenú voči vysielateľovi 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. 10-08/470: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1330/172-2010      
(na vysielanie programu Panelák z dňa 18. 2. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1330/172-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-08/24.336: 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. 1330/172-2010, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., Bratislava a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/471: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1788/194-2010      
(na vysielanie programu Krimi Noviny a Noviny z 14. 3. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1788/194-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-08/25.337: 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. 
1788/194-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby 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. 10-08/472: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
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K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1626/180-2010       
(na vysielanie programu Aféry z dňa 15. 3. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1626/180-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-08/26.338: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči MAC 
TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
15.03.2010 o cca 21:15 hod. odvysielal program Aféry, ktorého označením ako nevhodného pre 
maloletých do 15 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu jednotného systému označovania. 
             
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/473: 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: 11.05.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-08/474: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1069/148-2010       
(na vysielanie programu Obete a tí druhí z dňa 2. 2. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1069/148-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 10-08/27.339: 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. 1069/148-2010, vedenú voči Slovenskej televízii, 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. 10-08/475: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.10/2010/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV 
(monitorovaný deň: 11. a 18. 2. 2010) 
Vysielateľ: Perfects akciová spoločnosť, Dunajská Streda              číslo licencie: T/90 
 
Uznesenie č. 10-08/28.340: 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. 
10/2010/TV o monitorovaní vysielania televíznej programovej služby Mestskej televízie DSTV 
vysielateľa Perfects akciová spoločnosť, Dunajská Streda, číslo licencie T/90 skonštatovala, že v 
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monitorovanom vysielaní zo dňa 11.02. a 18.02.2010 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/476: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.11/10/TV o monitorovaní vysielania HEMEU 
(monitorovaný deň: 31.1.2010) 
Vysielateľ: K T R, s.r.o. Imeľ                                                   číslo licencie: T/154 
 
Uznesenie č. 10-08/29.341: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 11/2010/TV o monitorovaní vysielania 
HEMEU skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie K T R s.r.o., Imeľ, zo dňa 
31.01.2010 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/477: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.12/10/TV o nedodaní záznamu vysielania programu Šport z dňa 13. 2. 2010 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-08/30.342: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 12/2010/TV skonštatovala, že nebolo 
zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 31/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.8/10/TV o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej televízie 
(monitorované dni: 15., 17. a 22. 2. 2010 ) 
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r. o.    číslo licencie: T/112 
 
Uznesenie č. 10-08/31.343: 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 Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 
g) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s trvalým neoznačením programovej služby nezameniteľným 
obrazovým symbolom (logom) v dňoch 15.02.2010,17.02.2010 a 22.02.2010, okrem vysielania 
programu Kto vyhrá, vyhrá -  kto nevyhrá, neprehrá odvysielaného dňa 15.02.2010 o cca 18:01 hod. 
a 19:01 hod. a dňa 17.02.2010 o cca. 17:01 hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 



 24 

Úloha č. 10-08/478: 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: 11.05.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-08/31.344: 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 Devínskonovoveská televízia, spol. s r. o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 
l) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania 
z dní 15.02.2010 v čase od 17:00 do 20:00 hod., 17.02.2010 v čase od 17:00 do 20:00 hod. 
a 22.02.2010 v čase od 17:00 do 20:00 hod. na vyžiadanie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/479: 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: 11.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 32/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.14/10/TV o monitorovaní vysielania televízie INFOKANÁL. 
(monitorované dni: 26.02. 2010 a 03.03. 2010) 
Vysielateľ: PROGRES-TS, s.r.o.      číslo licencie: T/184 
 
Uznesenie č. 10-08/32.345: 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. 14/10/TV 
o monitorovaní vysielania televíznej programovej služby INFOKANÁL vysielateľa PROGRES-TS, 
s.r.o., Bratislava, číslo licencie T/184 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 26.02.2010 
a 03.03.2010 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/480: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.5/10/Ro o monitorovaní vysielania rádia ROCKJAM radio. 
(monitorovaný deň: 23.02. 2010) 
Vysielateľ: INTERSONIC spol. s. r. o.                 číslo licencie: R/104 
 
Uznesenie č. 10-08/33.346: 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. 5/2010/Ro 
z monitorovania vysielania ROCKJAM radio vysielateľa INTERSONIC spol. s r.o., číslo licencie 
R/104 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 23.02.2010 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/481: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
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T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.6/10/TV o monitorovaní vysielania televízie MUSIQ 1. 
(monitorované dni: 11.01.2010) 
Vysielateľ: Telemone, s r.o.       číslo licencie: T/216 
 
Uznesenie č. 10-08/34.347: 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. 6/10/TV o 
monitorovaní vysielania televíznej programovej služby MUSIQ 1 vysielateľa Telemone, s.r.o., 
Bratislava, číslo licencie T/216 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 11.01.2010 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/482: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 55-PLO/O-951/2010 zo dňa 09.02.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/267-2009 smerujúcej voči vysielaniu Rádia Expres 
(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: Infoexpres/ príspevok informujúci o preverovaní sociálnych podnikov zo 
strany Európskej komisie/ 27.11.2009) 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 10-08/35.348: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 55-PLO/O-951/2010 D.EXPRES, a.s., 

 
p o r u š i l 

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

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

tým, 
 
že v programe Infoexpres dňa 27.11.2009 o cca 14:00 hod. odvysielal príspevok informujúci 
o preverovaní sociálnych podnikov zo strany Európskej komisie, v ktorom nezabezpečil objektívnosť 
a nestrannosť, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – odvysielanie oznamu 
o porušení zákona.  
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Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z.z. a to pred tromi po sebe nasledujúcimi odvysielaniami programu Infoexpres v čase od 14.00 hod. 
do 20.00 hod, pričom prvýkrát najneskôr do siedmych dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
 
Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v čítanej podobe bez sprievodnej 
hudby alebo doplňujúceho komentára. Účastník konania bezodkladne oznámi termín odvysielania 
oznamu Rade.  
 
Text oznamu: 
„Rádio EXPRES odvysielalo dňa 27.11.2009 v rámci programu Infoexpres príspevok informujúci 
o preverovaní sociálnych podnikov zo strany Európskej komisie, v ktorom došlo k porušeniu zásad 
objektívnosti a nestrannosti nesprostredkovaním názoru dotknutých subjektov k odvysielaným 
kritickým názorom.  Z tohto dôvodu Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila rádiu EXPRES sankciu 
odvysielať tento oznam o porušení 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. 10-08/483: 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: 27.05.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-08/484: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 73-PLO/O-1210/2010 zo dňa 23.02.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 529/119-2010 smerujúcej voči vysielaniu TA3 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy/Na niektorých úradoch cez sviatky nepochodíte/ 
19.12.2009 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 10-08/36.349: 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. 73-PLO/O-1210/2010 vedené proti vysielateľovi C.E.N. s.r.o. 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. 10-08/485: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 11.05.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-08/486: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
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K bodu 37/ 
SK č.: 50-PLO/O-946/2010 zo dňa 09.02.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č.5268/274-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Bez servítky/ 30.11., 01.12., 02.12., 03.12. a 04.12.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-08/37.350: 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. 50-PLO/O-946/2010, vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, 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. 10-08/487: 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: 11.05.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-08/488: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 49-PLO/O-945/2010 zo dňa 09.02.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5268/274-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(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: Bez servítky/30.11.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-08/38.351:  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. 49-PLO/O-945/2010 spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 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. účinného do 14.12.2009) 

 
tým, 

 
že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 30.11.2009 v čase od 18:20 
hod. do 19:00 hod., 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
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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 od 300,00 €, slovom tristo 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. 10-08/489: 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: 27.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 79-PLO/O-1533/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 617/129-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(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: Bez servítky/11.01.2010) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-08/39.352: 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. 79-PLO/O-1533/2010 MARKÍZA-SLOVAKIA spol.s r.o., 
 

p o r u š i l 
povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Bez servítky zo dňa 
11.01.2010, 

 
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 300,00 €, slovom tristo 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. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***10, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/490: 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: 27.05.2010          Z: PLO 
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K bodu 40/ 
SK č.: 51-PLO/O-947/2010 zo dňa 09.02.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4798/238-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)   
(monitorovaný program/deň: Exclusiv/15.11.2009) 
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-08/40.353:  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. 51-PLO/O-947/2010 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že dňa 15.11.2009 o cca 18:00 hod. odvysielal sponzorovaný program Exclusiv, v ktorom došlo k 
priamej podpore predaja služieb sponzora programu osobitnými propagačnými zmienkami 
o moskovskom hoteli Baltschug, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa  ustanovenia § 64 ods. 1  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  sankciu – pokutu,  určenú  podľa § 
67 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 1.000,00 €, slovom jedentisíc eur. 
 
Podľa § 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, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/491: 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: 27.05.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-08/492: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 52-PLO/O-948/2010 zo dňa 09.02.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 5249/275-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(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: Krimi noviny/ Lovili ho ako rybu/ 30.11.2009) 
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 10-08/41.354: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 52-PLO/O-948/2010 MAC TV s.r.o., 

 
p o r u š i l 

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

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 

tým, 
 
že dňa 30.11.2009 o cca 19:05 hod. odvysielal v programe Krimi noviny príspevok Lovili ho ako rybu, 
v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 
 

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. 10-08/493: 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: 27.05.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-08/494: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 33-PLO/O-759/2010 zo dňa 26.01.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/265-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV 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. 
 
Úloha č. 10-08/495: Kancelária Rady predloží správne konanie č. 33-PLO/O-759/2010 na zasadanie 
Rady dňa 11.05.2010. 
T: 05.05.2010          Z: PLO 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 92-PLO/O-1546/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 111/11-2010 – 227/86-2010, 270/94-2010 – 279/103-2010, 
282/105-2010, 283/106-2010 a 285/108-2010 – 383/114-2010 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej 
televízie 
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(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorovaný program/deň: O päť minút 12/10.01.2010) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
ÚP:10.00 hod. 
 
Uznesenie č. 10-08/43.356:  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. 92-PLO/O-1546/2010 Slovenská televízia, vysielateľ na 
základe zákona 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 10.01.2010 o cca 11:55 hod. odvysielal program O 5 minút 12, v ktorom došlo 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti,  
 
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. 10-08/496: 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: 27.05.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-08/497: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 07.05.2010          Z: PgO 
 
44/ Rôzne 
1/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 25.03.2010 – www.joj.sk 
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava  
Predkladá: PLO   
 
Uznesenie č. 10-08/44.357:  Rada prijíma oznámenie MAC TV s.r.o. zo dňa 25.03.2010 týkajúce sa 
služby www.joj.sk v časti podsekcie „Archív“ sekcie „TV JOJ“, podsekcie „Archív“ sekcie „TV JOJ 
PLUS“ a podsekcie „Video“ sekcie „NOVINY“ 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. 
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Úloha č. 10-08/498: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť MAC TV s.r.o. o vybavení jej 
oznámenia zo dňa 25.03.2010. 
T: 11.05.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-08/44.358:  Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ ah/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  a § 28 ods.1  zákona č. 71/1967 Zb. 
rozhodla, že MAC TV s.r.o. odpúšťa zmeškanie lehoty vo veci splnenia oznamovacej povinnosti 
podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. týkajúcej sa prevádzkovania audiovizuálnej mediálnej 
služby na požiadanie na www.joj.sk. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/499: Kancelária Rady vypracuje rozhodnutie o odpustení zmeškania lehoty.  
T: 11.05.2010          Z: PLO 
 
2/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 25.03.2010 – www.huste.sk 
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava  
Predkladá: PLO   
 
Uznesenie č. 10-08/44.359:  Rada prijíma oznámenie MAC TV s.r.o. zo dňa 25.03.2010 týkajúce sa 
služby poskytovanej na www.huste.sk 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. 10-08/500: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť MAC TV s.r.o. o vybavení jej 
oznámenia zo dňa 25.03.2010. 
T: 11.05.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-08/44.360:  Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ ah/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  a § 28 ods.1  zákona č. 71/1967 Zb. 
rozhodla, že MAC TV s.r.o. odpúšťa zmeškanie lehoty vo veci splnenia oznamovacej povinnosti 
podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. týkajúcej sa prevádzkovania audiovizuálnej mediálnej 
služby na požiadanie na www.huste.sk. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/501: Kancelária Rady vypracuje rozhodnutie o odpustení zmeškania lehoty.  
T: 11.05.2010          Z: PLO 
 
3/ Dohoda o splátkach pokuty 1.659,00,- € medzi správcom pohľadávky - Radou pre vysielanie a 
retransmisiu a dlžníkom – Július Pereszlényi – Servis TV - Video 
Predkladá: PLO   
 
Rada presúva bod programu na iné zasadnutie Rady 
 
4/ Oznámenie Slovenského rozhlasu o vysielaní Radio Slovakia International – leto 2010 zo dňa 
31.03.2010 
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Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámenie Slovenského rozhlasu o vysielaní 
programovej služby Slovenský rozhlas 6, Radio Slovakia International do zahraničia v období Leto 
2010 v pásme krátkych vĺn. 
 
Úloha č. 10-08/502: Kancelária Rady uloží oznámenie do spisového materiálu Slovenského rozhlasu. 
T: 07.05.2010          Z: PLO 
 
5/ SK č.: 6-PLO/O-19/2010 zo dňa 22.12.2009 
Schválenie znenia rozhodnutia č. RL/17/2010 z 23.03.2010 
(vo veci 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: Paľba/ Záchranky/ 13.10.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                                      číslo licencie: 
T/41 
Predkladá: PLO    
 
Rada schvaľuje rozhodnutie č. RL/17/2010 z 23.03.2010 v predloženom znení. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
6/ Informácia o stave spolupráce s Telekomunikačným úradom SR 
 
Rada berie informáciu o stave spolupráce s Telekomunikačným úradom SR na vedomie. 
 
7/ Návrh Záverečného účtu za rok 2009 
 
Rada schvaľuje návrh Záverečného účtu za rok 2009. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-08/503: Kancelária Rady predloží uvedený materiál Výboru Národnej rady SR pre 
kultúru a média v mesiaci apríl 2009 podľa usmernenia tohto výboru a Ministerstvu financií SR 
T: 30.04.2010          Z: RK, OE 
 
8/ Prerokovanie Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre 
vysielanie a retransmisiu za rok 2009 vo Výbore médií NR SR 
 
Rada berie prerokovanie správy za rok 2009 vo Výbore médií NR SR na vedomie. 
 
 
 
V Bratislave dňa 27.04.2010 
 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
                                                                   

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


