
Zápisnica č. 09/2010
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 11.05.2010 

o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka

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

Program bol schválený

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 66-PLO/D-1127/2010 zo dňa 22.02.2010
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: Ján Homola Cabel - televizion Homayer, Banská Bystrica

3/ SK č.: 154-PLO/D-2287/2010 zo dňa 21.04.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/39 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

4/ SK č.: 129-PLO/D-2107/2010 zo dňa 12.04.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava                                                                            číslo licencie: R/66

5/ SK č.: 126-PLO/D-1945/2010 zo dňa 01.04.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/99
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava číslo licencie: R/99

6/ SK č.: 59-PLO/D-974/2010 zo dňa 12.02.2010
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.,  Bratislava číslo licencie: R/87

7/ SK č.: 72-PLO/D-1179/2010 zo dňa 24.02.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/255
ÚK: Slovak Telekom, a.s.,  Bratislava číslo registrácie: TKR/255

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1673/183-2010
(na hlasitosť reklám počas seriálu Monk z dňa 17.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1673/183-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41
9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1728/186-2010 a 1729/187-2010  
(na hlasitosť reklám počas filmu Terminátor 3: Vzbura strojov z dňa 19.3.2010
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1728/186-2010 a 1729/187-2010  smerujúcej proti vysielaniu TV 
Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41

10/ Prešetrenie sťažnosti
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Sťažnosť č. 1956/203-2010
(na vysielanie programu Panelák z dňa 31. 3. 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1956/203-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1317/170-2010
(na vysielanie programu Nezvestní  z dňa 2.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1317/170-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1928/202-2010 
(na vysielanie programu Let’s Dance z dňa 30.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1928/202-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1120/153-2010
(na vysielanie programu Debata na telefón  z dňa 21.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1120/153-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Frontinus
Vysielateľ: FRONTINUS  s.r.o., Žilina číslo licencie: R/65

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2070/212-2010
(na vysielanie programu Hemendex z dňa 12. 4. 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2070/212-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D-EXPRES a. s. číslo licencie: R/66

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1873/199-2010
(na vysielanie programu Coffee time z dňa 29. 3. 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č.1873/199-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia VIVA
Vysielateľ: Rádio VIVA číslo licencie: R/70

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1989/206-2010; 1990/207-2010
(na vysielanie programu Borat z dňa 6. 4. 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1989/206-2010 a 1990/207-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie 
JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1348/175-2010 
(na vysielanie programu Bez servítky z dňa 3.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č.1348/175-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1969/208-2010 
(na vysielanie programu Bez servítky z dňa 30. 3. 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1969/208-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41

19/ Prešetrenie sťažnosti
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Sťažnosť č. 1318/171-2010 
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 2.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1318/171-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1862/200-2010 a 2089/214-2010
(na vysielanie programov Rádiožurnál a Popoludnie na Slovensku z dňa 12.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažností č. 1862/200-2010 a 2089/214-2010 smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1733/191-2010 
(na vysielanie upútavky na film: Crank: Zastaň a zomrieš z dňa 19.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1733/191-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1331/1731-2010,  1332/174-2010  
(na vysielanie upútavky na film: Bathory z dňa 3. 3. 2010) 
Správa o prešetrení sťažností č. 1331/1731-2010,  1332/174-2010 smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

23/ Kontrolný monitoring
Správa č.13/2010/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky
(monitorované dni: 8. a 22.3.2010)
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky            číslo licencie: T/122

24/ Kontrolný monitoring
Správa č.15/2010/TV o monitorovaní vysielania Televízie AVT
(monitorované dni: 19. a 26.3.2010)
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza        číslo licencie: T/52

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.18/10/TV o monitorovaní vysielania Káblovej televízie  Bánov KTB
(monitorovaný deň: 24.2.2010)
Vysielateľ: Káblová televízia Bánov, s.r.o.           číslo licencie: T/145

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.4/10/TV o monitorovaní vysielania AZTV INFO
(monitorovaný deň: 14.1., 15.1.2010)
Vysielateľ: AZTV, spol. s r.o.            číslo licencie: T/153

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.16/2010/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Komárno – Városi televízió
(monitorovaný deň: 20.3.2010)
Vysielateľ: COM-MÉDIA, spol. s r.o. Komárno            číslo licencie: T/226

28/ SK č.: 82-PLO/O-1536/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 701/137-2010 smerujúcej voči vysielaniu Rádia Expres
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný  program/deň:  Infoexpres/  Šéf  najvyššieho  súdu  má  kúpeľňu  za  milión 
korún/19.01.2010)
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ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava číslo licencie: R/66

29/ SK č.: 74-PLO/O-1211/2010 zo dňa 23.02.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5623/299-2009, 5624/300-2009, 5625/301-2009, 
5626/302-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Prci, prci, prcičky 5 – Nahá míľa/26. a 27.12.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

30/ SK č.: 53-PLO/O-949/2010 zo dňa 09.02.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/266-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(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: Nežná 1989 – 20 rokov manželstva so slobodou/17.11.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava              číslo licencie: T/41

31/ SK č.: 91-PLO/O-1545/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:   Správa o prešetrení  sťažnosti  č.  223/89-2010  smerujúcej  voči  vysielaniu Slovenského 
rozhlasu
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Vznik Slovenskej republiky/01.01.2010)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava

32/ Žiadosť o schválenie projektu diskusnej relácie 
(§ 24 ods. 5 zákona č.  333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky) 
ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Bardejov

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

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Celkom  bolo  Radou  od  začiatku  roka  uložených  503  úloh.  Všetky  úlohy  termínované  ku  dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 10-09/1.361:  Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
SK č.: 66-PLO/D-1127/2010 zo dňa 22.02.2010
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: Ján Homola Cabel - televizion Homayer, Banská Bystrica

Uznesenie č. 10-09/2.362: 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.  66-PLO/D-1127/2010  z dňa 22.02.2010,  posúdila žiadosť o 
zmenu registrácie retransmisie v zmysle ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.  účastníka 
konania:

Ján Homola Cabel – televizion Homayer
Brezová 29
974 05 Banská Bystrica
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a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:

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

mení

registráciu retransmisie č. TKR/221 v bode 3 a 4 nasledovne:

3. „počet prípojok: 
3.1. Detva:   1593
3.2.Hriňová:               184  
Spolu: 1777

4. ponuka programových služieb: 
 

4.1.KDS Detva:
Základná programová ponuka:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, 
Music Box, TV LUX, Cartoon Network, TV PATRIOT, DOQ, Musiq1

Rozšírená programová ponuka:
Televízne programové služby: DOMA, EUROSPORT, Hallmark, Discovery Channel, Animal 
planet, ŽIVÁ Televízia, TV PUBLIC, Viasat Explorer, Viasat History, Zone reality, FILM+, 
MGM, Minimax, CNN, The Fishing & Hunting channel, Blue Hustler

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina, FUN RADIO, Rádio Lumen, Rádio Expres, EUROPA 2

4.2.KDS Hriňová:
Základná programová ponuka:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, 
TV LUX, Cartoon Network, SAT1, VOX

Rozšírená programová ponuka:
Televízne programové služby:  DOMA, Music  box,  Hallmark,  Discovery Channel,  Animal 
planet, CNN, TV PATRIOT, TV PUBLIC, Musiq1

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina, FUN RADIO, Rádio Lumen, Rádio Expres, EUROPA 2“

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/504: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 66-PLO/D-1127/2010 z dňa 
22.02.2010  písomné  znenie  rozhodnutia,  zašle  ho  účastníkovi   konania  a  vyzve  ho  na  úhradu 
správneho poplatku.
T: 11.06.2010 Z: PLO

K bodu 3/ 
SK č.: 154-PLO/D-2287/2010 zo dňa 21.04.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/39 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39
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Uznesenie č. 10-09/3.363: 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. 154-PLO/D-2287/2010   zo  dňa  21.04.2010,  posúdila 
oznámenie o zmene licencie  č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  308/2000  
Z.z. účastníka konania:

MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1
831 01  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. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

mení

licenciu č. T/39 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 21.04.2010 ( č.p.d. 2287):
a) Programová služba (100 %)

1. Doplnkové vysielanie: max. 30 %
2. Programy: min. 70 %

b) Programové typy (100%) 
Spravodajstvo – 13,2%
Publicistika: 
1) polit. publicistika –  0% 
2) ostatná publicistika – 7,0% 
Dokumentárne programy – 0% 
Dramatické programy –  76,7% 
Zábavné programy –   3,1% 
Hudobné programy –  0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 %“ 

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č.  10-09/505: Kancelária  Rady vyhotoví  písomné rozhodnutie  v  správnom konaní  č.  154-
PLO/D-2287/2010, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava, a vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku.
T: 11.06.2010 Z: PLO

K bodu 4/
SK č.: 129-PLO/D-2107/2010 zo dňa 12.04.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava                                                                            číslo licencie: R/66
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Uznesenie č. 10-09/4.364: 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. 129-PLO/D-2107/2010 zo dňa 12.04.2010, posúdila 
doručené oznámenie  vo veci  zmeny licencie č. R/66 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:

D. EXPRES, a.s.
Vrútocká 48
821 04 Bratislava

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

 mení

licenciu č. R/66 na rozhlasové vysielanie nasledovne: 

 Časť II. Právne skutočnosti  spoločnosti sa mení a znie:

„1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích  
právach: podľa  výpisu  z  Obchodného registra  Okresného súdu Bratislava  zo  dňa  01.04.2010, 
vložka číslo 1331/B, zoznam výpisov 2860/2010

  2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava zo dňa 01.04.2010, vložka číslo 1331/B, zoznam 
výpisov 2860/2010“

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č.  10-09/506: Kancelária  Rady vyhotoví  písomné rozhodnutie  v  správnom konaní  č.  129-
PLO/D-2107/2010  a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  D. EXPRES a.s., Bratislava.
T: 11.06.2010 Z: PLO

K bodu 5/
SK č.: 126-PLO/D-1945/2010 zo dňa 01.04.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/99
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava číslo licencie: R/99

Uznesenie č. 10-09/5.365: 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. 126-PLO/D-1945/2010 zo dňa 01.04.2010, posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. R/99 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z.  
účastníka konania:

Radio ON s.r.o.
Kutlíkova 17
852 12 Bratislava

z dôvodu zmeny názvu programovej služby a zmeny právnych skutočností a po zistení potrebných 
podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
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rozhodnutie:

I.

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

 mení

licenciu č. R/99 na rozhlasové vysielanie nasledovne: 

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

právach: podľa  výpisu  z  Obchodného registra  Okresného súdu Bratislava  zo  dňa  08.04.2010, 
vložka číslo:42748/B, zoznam výpisov C-4244/10

  2. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa  výpisu  z  Obchodného registra  Okresného súdu Bratislava  zo  dňa  08.04.2010, 
vložka číslo:42748/B, zoznam výpisov C-4244/10“

II.

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

zastavuje

správne  konanie  č.  126-PLO/D-1945/2010  zo  dňa  01.04.2010  v  časti  týkajúcej  sa  zmeny  názvu 
programovej služby z dôvodu, že účastník konania listom doručeným Rade dňa 30.04.2010 ( č.p.d. 
2409/2010) vzal žiadosť o zmenu licencie späť.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č.  10-09/507: Kancelária  Rady vyhotoví  písomné rozhodnutie  v  správnom konaní  č.  126-
PLO/D-1945/2010  a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Radio ON s.r.o., Bratislava
T: 11.06.2010 Z: PLO

K bodu 6/ 
SK č.: 59-PLO/D-974/2010 zo dňa 12.02.2010
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.,  Bratislava číslo licencie: R/87

Uznesenie č. 10-09/6.366: 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. 59-PLO/D-974/2010 zo 
dňa 12.02.2010, s účastníkmi konania: 

SITY MEDIA s.r.o.
Komárnická 112/4
821 03 Bratislava

Pavol Breiner
Černyševského 17
851 01 Bratislava

Katarína Vojteková
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Ždiarska 710/26
949 01 Nitra

Rastislav Lehotský
Komárnická 112/4
821 03 Bratislava

posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov spoločníkov 
držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/87, spoločnosti SITY MEDIA s.r.o., Bratislava 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 obchodného podielu spoločníka spoločnosti SITY MEDIA s.r.o., Bratislava
- Kataríny Vojtekovej vo výške 49 % na základnom imaní

na nadobúdateľa Rastislava Lehotského, Komárnická 112/4, 821 03 Bratislava.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/508: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 59-PLO/D-974/2010 zo dňa 
12.02.2010 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania.
T: 11.06.2010 Z: PLO

K bodu 7/
SK č.: 72-PLO/D-1179/2010 zo dňa 24.02.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/255
ÚK: Slovak Telekom, a.s.,  Bratislava číslo registrácie: TKR/255

Uznesenie č. 10-09/7.367: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o  
správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 72-PLO/D-1179/2010 zo 
dňa 24.02.2010, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/255 z dôvodu zmeny 
obsahu programovej ponuky účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10
825 13 Bratislava

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

rozhodnutie:

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

mení

registráciu retransmisie č. TKR/255 takto:
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1. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok: 68 000“ 

2. Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie: 
„4. Ponuka programových služieb:
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, 
Rádio Regina BA, Rádio Regina BB, Rádio Regina KE, Rádio Patria;  Rádio EXPRES,  FUN 
RADIO, Europa 2, Rádio VIVA, Rádio Lumen.

Televízne programové služby
Základný balíček: STV1, STV2, Trojka, TV Markíza, DOMA, JOJ, JOJ PLUS, TA3, ČT1, ČT2, 
PRO 7, RTL, SAT 1, ORF 1, ORF 2, FILM BOX BASIC

Programové balíčky:
Mix  1:  Óčko,  MTV  Europe,  VH-1  Europe,  MUSICBOX,  Minimax,  Minimax/A+,  Disney 
Channel, KIKA
MIX 2: Animal Planet, Cartoon Network/TCM, Discovery Channel, Eurosport, Hustler TV, Zone 
Reality, Zone Romantica
Dokumentárne:  National  Geographic,  Spektrum,  Viasat  History,  Viasat  Explorer/Spice,  DoQ, 
Travel Channel, E!
Filmové: CS Film, FILM+, FILM BOX EXTRA, AXN, AXN Crime, AXN Scifi
Športové: Extreme Sports, Nova Sport, Motors TV, Sport 1, Eurosport 2
Spravodajské: Arirang TV, KBS World, CNN, BBC World, M2, RTL Klub, Duna TV, Fashion 
TV, TV5 Monde

Prémiové balíčky:
Premium 1: Cinemax 1, Cinemax 2
Premium 2: HBO 1, HBO 2, HBO Comedy
Premium 1 + Premium 2:  Cinemax 1, Cinemax 2, HBO 1, HBO 2, HBO Comedy
Premium  3:  Discovery  Channel  HD  Europe,  Discovery  Science,  Discovery  World,  National 
Geographic Wild.“

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/509: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 72-PLO/D-1179/2010 zo dňa 
24.02.2010 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (Slovak Telekom, a.s.) a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku.
T: 11.06.2010 Z: PLO

K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1673/183-2010
(na hlasitosť reklám počas seriálu Monk z dňa 17.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1673/183-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-09/8.368: 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 17.03.2010 o cca 14:15 hod. odvysielal  program  Monk,  v 
rámci ktorého odvysielal  reklamné bloky spôsobom, že zvuková intenzita vysielanej reklamy mohla 
byť vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase tesne nasledujúcom po jej odvysielaní.
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Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/510: 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: 25.05.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-09/511: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1728/186-2010 a 1729/187-2010  
(na hlasitosť reklám počas filmu Terminátor 3: Vzbura strojov z dňa 19.3.2010
Správa o prešetrení sťažností č. 1728/186-2010 a 1729/187-2010  smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-09/9.369: 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 19.03.2010 o cca 21:20 hod. odvysielal program Terminátor 
3:  Vzbura  strojov,  v  rámci  ktorého  odvysielal  reklamné  bloky  spôsobom,  že  zvuková  intenzita 
vysielanej  reklamy  mohla  byť  vyššia  ako  zvuková  intenzita  programu  vysielaného  v  čase  tesne 
nasledujúcom po jej odvysielaní.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/512: 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: 25.05.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-09/513: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1956/203-2010
(na vysielanie programu Panelák z dňa 31. 3. 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1956/203-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-09/10.370: 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 MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 39a ods. 5 písm. d) zákona  č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že dňa 31.03.2010 o cca 20:18 hod. odvysielal program  Panelák,  obsahujúci 
informáciu o programe Showdance, ktorá mohla naplniť definíciu umiestňovania produktov v zmysle 
§ 39a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.,  čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať 
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verejnosť o existencii umiestňovania produktov, označením na začiatku a na konci programu, ako aj  
pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/514: 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: 25.05.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-09/515: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 21.05.2010 Z: PgO

Uznesenie č. 10-09/10.371: 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. 1956/203-2010, smerujúcu voči vysielaniu 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. 10-09/516: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1317/170-2010
(na vysielanie programu Nezvestní  zo dňa 2.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1317/170-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-09/11.372: 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.  
1317/170-2010,  vedenú  voči  spoločnosti  MARKÍZA  –  SLOVAKIA,  spol.  s  r.o.,  Bratislava, 
vysielateľovi  s  licenciou  č.  T/41 a  uznala  sťažnosť  podľa  ustanovenia  §  14a  ods.  10  zákona  č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/517: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1928/202-2010 
(na vysielanie programu Let’s Dance z dňa 30.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1928/202-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-09/12.373: 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 
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č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod 
č. 1928/202-2010, 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. 10-09/518: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1120/153-2010
(na vysielanie programu Debata na telefón  z dňa 21.2.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1120/153-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Frontinus
Vysielateľ: FRONTINUS  s.r.o., Žilina číslo licencie: R/65

Uznesenie č. 10-09/13.374: 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.  1120/153-2010,  smerujúcu  voči  vysielaniu  rozhlasovej  programovej  služby  Rádio  Frontinus  a 
uznala sťažnosť podľa § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/519: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2070/212-2010
(na vysielanie programu Hemendex zo dňa 12. 4. 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2070/212-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D-EXPRES a. s. číslo licencie: R/66

Uznesenie č. 10-09/14.375: 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. 2070/212-2010, vedenú voči spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava, vysielateľovi s licenciou č.  
R/66 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/520: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1873/199-2010
(na vysielanie programu Coffee time z dňa 29.03.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č.1873/199-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia VIVA
Vysielateľ: Rádio VIVA číslo licencie: R/70
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Uznesenie č. 10-09/15.376: 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 Rádio VIVA, a.s. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 
z.  v súvislosti  s tým, že dňa 29.03.2010 o cca 9:00 hod. odvysielal v rámci programu  Coffe time 
spravodajský blok, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do ľudskej 
dôstojnosti obetí útoku z moskovského metra.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/521: 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: 25.05.2010           Z: PLO

K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1989/206-2010; 1990/207-2010
(na vysielanie programu Borat z dňa 06.04.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1989/206-2010 a 1990/207-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie 
JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.  Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-09/16.377: 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  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.  v 
súvislosti s tým, že dňa 06.04.2010 o cca 11.20 hod. odvysielal program Borat,  označením ktorého 
ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
jednotného systému označovania ustanoveného podľa osobitného predpisu.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/522: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z.  oznámi  účastníkovi  konania začiatok správneho konania  a  zabezpečí  nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 25.05.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-09/523: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správneho konania.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1348/175-2010 
(na vysielanie programu Bez servítky z dňa 03.03.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č.1348/175-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-09/17.378: 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. 

14



1348/175-2010, 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. 10-09/524: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1969/208-2010 
(na vysielanie programu Bez servítky z dňa 30. 3. 2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1969/208-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-09/18.379: 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.  1969/208-2010,  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. 10-09/525: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1318/171-2010 
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 2.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1318/171-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-09/19.380: 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. 1318/171-2010, smerujúcu voči vysielaniu TV MARKÍZA a uznala sťažnosť podľa § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/526: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

Uznesenie  č.  10-09/19.380.1: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii  
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. 
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a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v programe Televízne noviny dňa 02.03.2010 o cca 
19:31  hod.  odvysielal  príspevok  Dôchodcov  pribúda  aj  vďaka  medicíne, ktorý  spôsobom svojho 
spracovania  a  svojím  obsahom  mohol  zasiahnuť  do  ľudskej  dôstojnosti  spoločenskej  skupiny 
dôchodcov.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/527: 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: 25.05.2010           Z: PLO

Úloha č. 10-09/528: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 20/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1862/200-2010 a 2089/214-2010
(na vysielanie programov Rádiožurnál a Popoludnie na Slovensku z dňa 12.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažností č. 1862/200-2010 a 2089/214-2010 smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 10-09/20.381: 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 
Slovenskému rozhlasu, 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 12.03.2010 odvysielal v programe Popoludnie 
na Slovensku  o cca 16:33 hod. informáciu o príspevku týkajúceho sa organizácie osláv Silvestra v  
meste  Žilina  a  o  cca 16:49 príspevok informujúci  o  organizácii  osláv Silvestra  v meste  Žilina,  v 
ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/529: 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: 25.05.2010           Z: PLO

Úloha č. 10-09/530: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1733/191-2010 
(na vysielanie upútavky na film: Crank: Zastaň a zomrieš z dňa 19.3.2010) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 1733/191-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-09/21.382: 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. 
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1733/191-2010, smerujúcu voči vysielaniu 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. 10-09/531: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 22/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1331/1731-2010,  1332/174-2010  
(na vysielanie upútavky na film: Bathory z dňa 3. 3. 2010) 
Správa o prešetrení sťažností č. 1331/1731-2010,  1332/174-2010 smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 10-09/22.383: 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 03.03.2010 o cca 19.04 hod. odvysielal pred programom 
Večerníček  upútavku na program  Bathory,  z  dôvodu možného nesprávneho  uplatnenia Jednotného 
systému označovania ustanoveného podľa osobitného predpisu.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/532: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z.  oznámi účastníkovi  konania začiatok správneho konania a zabezpečí  nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 11.06.2010 Z: PLO

Uznesenie č. 10-09/22.384: 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 03.03.2010 o cca 18.57 hod. odvysielal oznámenie o 
vlastných  programoch  Mýtus,  Miesto  činu:  Hlad  po  láske a  Jolly  Joker,  z  dôvodu  možného 
nesprávneho uplatnenia Jednotného systému označovania ustanoveného podľa osobitného predpisu.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/533: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z.  oznámi  účastníkovi  konania začiatok správneho konania  a  zabezpečí  nevyhnutné podklady a 
dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 22.05.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-09/534: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom začatie správnych konaní.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 23/
Kontrolný monitoring
Správa č.13/2010/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky
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(monitorované dni: 8. a 22.3.2010)
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky            číslo licencie: T/122

Uznesenie č. 10-09/23.385: 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. 
13/2010/TV o  monitorovaní  vysielania  programovej  služby Televízia  Nováky skonštatovala,  že  v 
monitorovanom vysielaní  z  dní  08.  a 22.03.2010 v čase  od 17:00 hod.  do 20:00 hod.  vysielateľa 
BENET, s.r.o. s licenciou č. T/122 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/535: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 24/
Kontrolný monitoring
Správa č.15/2010/TV o monitorovaní vysielania Televízie AVT
(monitorované dni: 19. a 26.3.2010)
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza        číslo licencie: T/52

Uznesenie č. 10-09/24.386: 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. 
15/2010/TV z monitorovania vysielania Televízie AVT Prievidza  skonštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní držiteľa licencie AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s. z dní 
19.03.2010 a 26.03.2010 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/536: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 25/
Kontrolný monitoring
Správa č.18/10/TV o monitorovaní vysielania Káblovej televízie  Bánov KTB
(monitorovaný deň: 24.2.2010)
Vysielateľ: Káblová televízia Bánov, s.r.o.           číslo licencie: T/145

Uznesenie č. 10-09/25.387: 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. 
18/2010/TV o monitorovaní  vysielania  Káblovej  televízie Bánov  skonštatovala,  že  v 
monitorovanom vysielaní držiteľa licencie  Káblová televízia – Bánov (KTB), s.r.o., 
Bánov zo dňa 24.02.2010 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/537: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 26/
Kontrolný monitoring
Správa č.4/10/TV o monitorovaní vysielania AZTV INFO
(monitorovaný deň: 14.1., 15.1.2010)
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Vysielateľ: AZTV, spol. s r.o.            číslo licencie: T/153

Uznesenie č. 10-09/26.388: 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/TV 
o  monitorovaní  vysielania  programovej  služby  AZTV  INFO skonštatovala,  že  v  monitorovanom 
vysielaní z dní 14. a 15.01.2010 vysielateľa AZTV, spol. s r.o. s licenciou č. T/153  nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov.
            
Uznesenie bolo prijaté.

 
Úloha č. 10-09/538: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 27/
Kontrolný monitoring
Správa č.16/2010/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Komárno – Városi televízió
(monitorovaný deň: 20.3.2010)
Vysielateľ: COM-MÉDIA, spol. s r.o. Komárno            číslo licencie: T/226

Uznesenie č. 10-09/27.389: 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  COM-MÉDIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 
308/2000 Z.  z.  v  súvislosti  s  tým,  že  dňa  20.03.2010 po  skončení  Komárňanského magazínu  (v 
slovenskom  jazyku)  odvysielal  reklamu  na  nové  číslo  časopisu  Delta  v  maďarskom  jazyku  a 
20.03.2010 po  skončení  Komárňanského magazínu (v  maďarskom jazyku)  odvysielal  reklamu na 
realitnú agentúru Immobilien, reklamu na nové číslo časopisu Delta a reklamu na TV Komárno v 
maďarskom  jazyku,  čím  mohlo  dôjsť  k  nezabezpečeniu  používania  štátneho  jazyka  v  súlade  so 
zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/539: 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: 25.05.2010 Z: PLO

K bodu 28/
SK č.: 82-PLO/O-1536/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 701/137-2010 smerujúcej voči vysielaniu Rádia Expres
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný  program/deň:  Infoexpres/  Šéf  najvyššieho  súdu  má  kúpeľňu  za  milión 
korún/19.01.2010)
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava číslo licencie: R/66

Uznesenie  č.  10-09/28.390: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len  
„zákon č.  308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník  
správneho konania č. 82-PLO/O-1536/2010 D.EXPRES, a.s.

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

tým,

že  dňa  19.01.2010  o  cca  18:00  hod.  odvysielal  v  rámci  programu  „Infoexpres“ príspevok  „Šéf  
najvyššieho súdu má kúpeľňu za milión korún“, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa  ustanovenia  §  64  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  sankciu  -  upozornenie  na
porušenie zákona.

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

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/540:  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: 11.06.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-09/541: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 29/
SK č.: 74-PLO/O-1211/2010 zo dňa 23.02.2010
Doplnenie:  Správa  o  prešetrení  sťažnosti  č.  5623/299-2009,  5624/300-2009,  5625/301-2009, 
5626/302-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Prci, prci, prcičky 5 – Nahá míľa/26. a 27.12.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-09/29.391: 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. 74-PLO/O-1211/2010 MAC TV s.r.o.

p o r u š i l

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

tým,

že dňa 26.12.2009 o cca 20:10 hod. a dňa 27.12.2009 o cca 17:10 hod. odvysielal program Prci, prci,  
prcičky 5 – Nahá míľa,  ktorý označil ako nevhodný pre vekovú skupinu do 15 rokov, čím došlo k 
nesprávnemu uplatneniu jednotného systému označovania, 

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3.400,00 €, slovom tritisícštyristo 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,KS6548.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/542: 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: 11.06.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-09/543: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 30/
SK č.: 53-PLO/O-949/2010 zo dňa 09.02.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/266-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(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: Nežná 1989 – 20 rokov manželstva so slobodou/17.11.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava              číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-09/30.392: 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. 53-
PLO/O-949/2010,  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  

z a s t a v u j e ,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/544: 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: 25.05.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-09/545: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 31/
SK č.: 91-PLO/O-1545/2010 zo dňa 09.03.2010
Doplnenie:   Správa o prešetrení  sťažnosti  č.  223/89-2010  smerujúcej  voči  vysielaniu Slovenského 
rozhlasu
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Vznik Slovenskej republiky/01.01.2010)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava
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Uznesenie  č.  10-09/31.393: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len  
„zákon č.  308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník  
správneho konania č. 91-PLO/O-1545/2010 Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

p o r u š i l

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

tým,

že  dňa  01.01.2010  o  cca  12.12  hod.  odvysielal  politicko-publicistický  program  Vznik  Slovenskej  
republiky, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá
podľa  ustanovenia  §  64  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  sankciu  -  upozornenie  na
porušenie zákona.

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

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/546: 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: 11.06.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-09/547: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

K bodu 32/
Žiadosť o schválenie projektu diskusnej relácie 
(§ 24 ods. 5 zákona č.  333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky) 
ÚK: Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o., Bardejov

Uznesenie č. 10-09/32.394: Rada pre vysielanie a retransmisiu  schvaľuje  projekt diskusnej relácie 
Parlamentné voľby 2010 vysielateľa Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o. v predloženom znení.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/548: Kancelária Rady oznámi vysielateľovi schválenie projektu diskusnej relácie.
T: ihneď Z: PLO

33/ Rôzne
1/ Prešetrenie sťažností č. 2249/232-2010 a 2332/233-2010

Uznesenie č. 10-09/33.395: 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. 2249/232-2010 a 2332/233-2010 a uznala ich podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z. z. za neopodstatnené.
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Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/549: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

2/ Organizačné zabezpečenie monitorovania volieb do NRSR

Rada berie organizačné zabezpečenie monitorovania volieb do NR SR na vedomie.

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

Uznesenie č. 10-09/33.396: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti  
členov Rady na zasadnutiach  v mesiaci  apríl  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 apríl 2010 v plnej výške všetkým členom Rady. 

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/550: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia. 
T: 09.06.2010 Z: OE

4/ Žiadosť o schválenie projektu diskusnej relácie 
(§ 24 ods. 5 zákona č.  333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava           

Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  schvaľuje  projekt  diskusnej  relácie  Parlamentné  voľby  2010 
vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. v predloženom znení.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/551: Kancelária Rady oznámi vysielateľovi schválenie projektu diskusnej relácie.
T: ihneď Z: PLO

5/ Žiadosť o schválenie projektu diskusnej relácie 
(§ 24 ods. 5 zákona č.  333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky) 
ÚK: Televízna spoločnosť BBSK, a.s., Banská Bystrica          

Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje  projekt diskusnej relácie  Fórum vysielateľa  Televízna 
spoločnosť BBSK, a.s. v predloženom znení.

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-09/552: Kancelária Rady oznámi vysielateľovi schválenie projektu diskusnej relácie.
T: ihneď Z: PLO

6/ 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
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Uznesenie  č.  10-09/33.397:  Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len  
„zákon č.  308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník  
správneho konania č. 33-PLO/O-759/2010 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.

tým,

že dňa 16.11.2009 o cca  22.07  hod.  odvysielal  politicko-publicistický program  Lampa,  v  ktorom 
nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa  ustanovenia  §  64  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  sankciu  -  upozornenie  na
porušenie zákona.

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

Uznesenie bolo prijaté.
.
Úloha č. 10-09/553: 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: 11.06.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-09/554: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 21.05.2010 Z: PgO

7/  Informácia  o  prihlásených  účastníkoch  konania  o  udelenie  licencie/zmenu  licencie  na 
rozhlasové terestriálne vysielanie v dňoch 24.05. - 25.05.2010

Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie informáciu o prihlásených účastníkoch konania 
o udelenie licencie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie v dňoch 24.05. - 25.05.2010.

8/  Informácia  o  ďalšom  postupe  pri  riešení  prípadu  Rádia  FLASH  spoločnosti  FLASH 
PREŠOV, spol. s r.o.

Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  zobrala  na  vedomie  informáciu  o  ďalšom postupe  pri  riešení  
žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/74 na rozhlasové terestriálne vysielanie v správnom konaní 
č. 371-LO/D-2640/2004 účastníka konania, spoločnosti FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Prešov.

V Bratislave dňa 11.05.2010

           Prof. Miloš Mistrík
       predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu
                                                                  
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overil: Mgr. Karol Haťapka
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