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Zápisnica č. 11/2010 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 08.06.2010 

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.: 155-PLO/D-2357/2010 zo dňa 26.04.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín      
 
3/ SK č.: 281-PLO/D-4056/2009 zo dňa 02.10.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: SLOVCABLE, s.r.o.,  Bratislava  
 
4/ SK č.: 185-PLO/D-2861/2010 zo dňa 25.05.2010 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: M-ELEKTRONIK, s.r.o., Martin číslo registrácie: TKR/244 
 
5/ SK č.: 166-PLO/D-2555/2010 zo dňa 06.05.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra  číslo licencie: R/91 
 
6/ Sťažnosť č. 1724/196-2010  zo dňa 22.03.2010  
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DSI DATA s.r.o., Námestovo                                                                   číslo registrácie: 
TKR/282 
 
7/ SK č.: 13-PLO/D-90/2010 zo dňa 11.01.2010 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: DSI DATA s.r.o., Námestovo      číslo retransmisie: 
TKR/282 
 
8/ Sťažnosť č. 1723/195-2010  zo dňa 22.03.2010  
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)      
ÚK: RUPKKI s.r.o., Smižany                                                                    
9/ SK č.: 137-PLO/D-2325/2010 zo dňa 23.04.2010 
vo veci oznámenia o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov      číslo licencie: R/100 
 
10/ Sťažnosť č. 2876/260-2010   
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava                              číslo registrácie: TKR/254 
 
11/ Sťažnosť č. 2471/236-2010 zo dňa 30.04.2010   
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou                                          číslo registrácie: TKR/166 
 
12/ SK č.: 371-LO/D-2640/2004 zo dňa 06.12.2004 
Predmet: informácia o žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/74 
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Prešov 
ÚP: 10:00 hod. 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2594/244-2010      
(na vysielanie programu Monk z dňa 28.4.2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2594/244-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.      číslo licencie: T/41 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 2146/219-2010, 2625/245-2010       
(na vysielanie  filmu Chlapci to chcú tiež...a stále z dní 13. 4. 2010 a 10. 5. 2010)  
Správa o prešetrení sťažností č. 2146/219-2010, 2625/245-2010 smerujúcich proti vysielaniu televízie 
JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2069/211-2010       
(na vysielanie programu GRID z dňa 11. 4. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2069/211-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: vysielateľ na základe zákona       
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2198/225-2010       
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 22. 3.  2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2198/225-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: vysielateľ na základe zákona       
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2537/240-2010      
(na vysielanie programu Hitová klasika z dňa 4. 5. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2537/240-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES 
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.                   číslo licencie: R/66 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2254/227-2010     
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 15. 4. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2254/227-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2304/231-2010       
(na vysielanie programu KRIMI Noviny (príspevky o železničnej polícii) z dní 21. 3. 2010 a 23. 3. 
2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2304/231-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č.21/2010/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové  Mesto Bratislava 
(monitorované dni: 19. a 20.4.2010) 
Vysielateľ: OMEGA PLUS, s.r.o., Bratislava              číslo licencie: T/74 
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21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.24/10/TV o monitorovaní vysielania Central TV 
(monitorovaný deň: 14.4., 21.4.2010) 
Vysielateľ: SATRO s.r.o.                    číslo licencie: T/19 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.3/10/Ro o monitorovaní vysielania Rádia HIT FM 
(monitorovaný deň: 19.2., 20.2.2010) 
Vysielateľ: SPINOZA, s.r.o.                   číslo licencie: R/62 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č.8/10/Ro o monitorovaní vysielania RÁDIO PREŠOV 
(monitorovaný deň: 21.4.2010) 
Vysielateľ: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov                 číslo licencie: R/100 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č.6/10/Ro o monitorovaní vysielania rádia WOW 
(monitorovaný deň: 24. 3. 2010) 
Vysielateľ: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o.      číslo licencie: R/95 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.17/10/TV o monitorovaní vysielania SKV1 
(monitorované dni: 17. 3. 2010 a 24. 3. 2010) 
Vysielateľ: Marián Matús                  číslo licencie: T/30 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.9/10/Ro o monitorovaní vysielania HORNET radio 
(monitorovaný deň: 13.4.2010) 
Vysielateľ: ČH Hornets s.r.o.                   číslo licencie: R/97 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č.26/10/TV o monitorovaní vysielania Televízie Ružinov 
(monitorovaný deň: 15.4., 17.4.2010) 
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o.                    číslo licencie: T/89 
 
28/ Žiadosť o priznanie postavenia účastníka konania v správnych konaniach č. 83-PLO/O-1537/2010 
zo dňa 09.03.2010 a 84-PLO/O-1538/2010 zo dňa 09.03.2010 
(JUDr. Peter Vrábel) 
 
29/ SK č.: 83-PLO/O-1537/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5393/285-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona  
č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 
14.12.2009)  
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ VÚC dopláca externistom/ 11.12.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                číslo licencie: T/41 
 
30/ SK č.: 84-PLO/O-1538/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5393/285-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona  
č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 
14.12.2009) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Prvé trestné oznámenie/ 14.12.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                číslo licencie: T/41 
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31/ SK č.: 93-PLO/O-1547/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 231/87-2010 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského 
rozhlasu 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/ 11.01.2010) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava  
 
32/ SK č.: 94-PLO/O-1548/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 231/87-2010 smerujúca voči vysielaniu Slovenského 
rozhlasu 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/11.01.2010) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava       
 
33/ SK č.: 90-PLO/O-1544/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 223/88-2010 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského 
rozhlasu 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
(monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/ 28.12.2009) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava        
 
34/ SK č.: 87-PLO/O-1541/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5492/288-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: C.S.I. Kriminálka Miami/ 17.12.2009) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                   číslo licencie: T/39 
 
35/ SK č.: 122-PLO/O-1811/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 109/9-2010 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)   

(monitorovaný program/deň: Veľmi nebezpečné známosti/11.01.2010) 
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
 
36/ SK č.: 123-PLO/O-1812/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie:  Správa č. 9/10/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ PLUS 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Lampa/ 17.12.2009) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                    číslo licencie: T/219 
 
37/ SK č.: 120-PLO/O-1809/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 107/7-2010 a 108/8-2010 smerujúcich voči vysielaniu TV 
JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Panenstvo na obtiaž/ 10.01.2010) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                    číslo licencie: T/39 
 
38/ SK č.: 81-PLO/O-1535/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 269/92-2010 a č. 284/107-2010 smerujúcich voči 
vysielaniu TV JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Sexi klon/ 12.01.2010 a 13.01.2010) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                    číslo licencie: T/39 
 
39/ SK č.: 112-PLO/O-1801/2010 zo dňa 23.03.2010 
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Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 876/141-2010 smerujúcej voči vysielaniu TA3 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy/18.01.2010) 
ÚK:  C.E.N. s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/125 
 
40/ SK č.: 113-PLO/O-1802/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie : Správa o prešetrení sťažnosti č. 877/142-2010 smerujúcej voči vysielaniu TA3 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy/ 20.01.2010) 
ÚK:  C.E.N. s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/125 
 
41/ SK č.: 80-PLO/O-1534/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie : Správa o prešetrení sťažnosti č. 542/120-2010 smerujúcej voči vysielaniu TA3 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy/ Kauza sociálne podniky, Odvolávanie R.. Kaliňáka, 
Odvolávanie Ľ. Vážneho/ 13.01.2010) 
ÚK:  C.E.N. s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/125 
 
42/ SK č.: 116-PLO/O-1805/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 554/122-2010 smerujúcej voči vysielaniu Televízie 
Trenčín 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Týždenník/ 24. a 27.12.2009) 
ÚK: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín     číslo licencie: T/126 
 
43/ SK č.: 118-PLO/O-1807/2010 zo dňa 16.04.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 554/122-2010 smerujúcej voči vysielaniu Televízie 
Trenčín 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 24.12.2009, 27.12.2009, 14.01.2010 a 18.01.2010 od 00:00 do 24:00 
hod.) 
ÚK: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín     číslo licencie: T/126 
 
44/Rôzne 
 
Ústne pojednávania:  
10:00 hod. FLASH   Prešov, spol. s r.o.                                                               
 

******************* 
 
K bodu 1/  
 
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 633 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 10-11/1.466:  Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.  
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 155-PLO/D-2357/2010 zo dňa 26.04.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín      
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Uznesenie č. 10-11/2.467: 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. 155-
PLO/D-2357/2010 začatom dňa 26.04.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie 
televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
SLOVAKIA okolo sveta s.r.o. 
Mierové námestie 22 
911 01 Trenčín 
 
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  
 

SLOVAKIA okolo sveta s.r.o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 2 6  
 

na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
 

1. Druh licencie: regionálne  digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, miestny multiplex v Trenčíne, DVB-C, DVB-H 

2. Názov programovej služby: Televízia Trenčín 
3. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: tridsať /30/ rokov odo dňa 

právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie 
      4.   Jazyk vysielania: slovenský  
      5.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 
      6.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa mailového podania účastníka konania č. 2357/2010 z dňa 26.04.2010, doplnené 
podaním č. 2718/2010 z dňa 17.05.2010)  

 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 30 % 
Programy –min. 70 % 
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 56 % 
Publicistika:  
1. politická publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 18 % 
Dokumentárne programy – 26 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 0 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
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Šport – 0 % 
 

7.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: min. 80%  
 
8. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD disk 
 
9.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: v zmysle § 23 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
10. 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: v zmysle § 25 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
11. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
12. 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 Trenčín, vložka číslo: 12592/R, oddiel: 
Sro, zo dňa 30.03.2010 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 12592/R, oddiel: Sro, 
zo dňa 30.03.2010 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
1.1. názov doplnkovej obsahovej služby: Interaktívny prístup Televízie Trenčín 
1.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: je to doplnková obsahová služba vysielaná súbežne 

s príslušnou televíznou programovou službou, ktorá rozširuje možnosti využitia programovej 
služby vo vzťahu ku koncovému užívateľovi a umožňuje koncovému užívateľovi 
prostredníctvom príslušného rozhrania interakciu. 

 
Doložka iného verejného prenosu: 
 
spôsob verejného prenosu:  
1.  KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C) identifikácia doplnkových 

obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: Interaktívny prístup Televízie Trenčín 
2.   terestriálne v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu (DVB-H a jeho varianty) 

identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: Interaktívny prístup      
Televízie Trenčín 

3. analógový prenos signálu v KDS identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa 
vysielanie týka: - 

4.   digitálny prenos signálu v MVDS identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa 
vysielanie týka: Interaktívny prístup Televízie Trenčín 

5.   analógový prenos signálu v MMDS identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa 
vysielanie týka: - 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-11/634: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 155-PLO/D-
2357/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  SLOVAKIA okolo sveta s.r.o. spolu s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 08.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK č.: 281-PLO/D-4056/2009 zo dňa 02.10.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: SLOVCABLE, s.r.o.,  Bratislava  
 
Uznesenie č. 10-11/3.468: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v správnom konaní č. 281-PLO/D-4056/2009 začatom 
dňa 02.10.2009, posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie, doručenú Rade 
spoločnosťou 
 
SLOVCABLE, s.r.o. 
Drieňová 34 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. správneho poriadku vydáva 
toto     

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

 
Rada na základe späť vzatia žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie účastníka konania 
podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b)  správneho poriadku 
 

zastavuje 
 
správne konanie č 281-PLO/D-4056/2009 vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie.   

 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-11/635: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 281-PLO/D-
4056/2009 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 22.06.2010          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 185-PLO/D-2861/2010 zo dňa 25.05.2010 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  
ÚK: M-ELEKTRONIK, s.r.o., Martin číslo registrácie: TKR/244 
 
Uznesenie č. 10-11/4.469: 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. 185-PLO/D-2861/2010 zo dňa 25.05.2010, posúdila doručenú 
žiadosť vo veci  zmeny registrácie retransmisie č. TKR/244 účastníka konania: 
 
M-ELEKTRONIK  s.r.o. 
Mudroňa 7 
036 01 Martin 
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/244 zo dňa 30.08.2005  nasledovne: 
 
1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa mení nasledovne: 
 „a/ vyníma sa podbod: 1.6. KDS Kravany nad Dunajom  
   b/ podbody 1.7-1.19 sa označujú 1.6-1.18“ 
  
2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie: 
 Z textu sa vyníma podbod: 2.6 Kravany nad Dunajom 
 
3. Bod 3.  Počet prípojok v KDS sa mení a znie nasledovne: 
          „3.1 Bartošova Lehôtka:   115 

           3.2 Cínobaňa:  200 
           3.3 Gánovce:  90 
           3.4 Hronská Dúbrava:  101 
           3.5 Kežmarok:  2588 
           3.6 Krpeľany:  186 
           3.7 Krupina:  1492 
           3.8 Malženice:  271 
           3.9 Nolčovo:  70 
           3.10 Pohorelá:  205 
           3.11 Sklabiňa:  117 
           3.12 Sokoľ:  130 
           3.13 Spišská Stará Ves:  537  
           3.14 Spišské Hanušovce:  114 
           3.15 Turany:  671 
           3.16 Turčianske Teplice:  582 
           3.17 Turňa nad Bodvou:  337 
           3.18 Nesvady:  556 
           Spolu:   8362 
 

4. Bod 4. Ponuka programových služieb. 
    Vypúšťa sa podbod 4.6 a po prečíslovaní  znie nasledovne: 
 
4.1.KDS Bartošova Lehôtka 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, 

Eurosport, Viasat Explorer, Hallmark, Jetix, Trojka, JOJ 
Plus, TV LUX, ÓČKO 
 

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM;  FUN RADIO, Rádio EXPRES 

 
4.2. KDS Cínobaňa  
Základná ponuka: 
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televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Music Box, ČT 
1, ČT 2, Animal Planet, Nova Sport, Hallmark, Viasat 
History, Viasat Explorer, FILM+, Jetix, Eurosport, 
MGM, Trojka, JOJ plus, TV LUX , Musiq1, Óčko 

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; FUN RADIO, Jemné Melódie, OKEY Rádio  
 
4.3. KDS Gánovce 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Music Box, ČT 

1, ČT 2, TV 5, Eurosport, Nova Sport, DISCOVERY, 
ANIMAL PLANET, JETIX, MiniMax, Music TV 
Europe, CNN, RTL, Óčko, TV Poprad, Trojka 3, JOJ 
Plus, TV LUX, Óčko, RTL, PRO 7, Hastler Blue, Musiq1 

 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
 Rádio_FM;  FUN RADIO,  OKEY rádio, VIVA, Jemné 
 Melódie, Rádio EXPRES 

 
4.4. KDS Hronská Dúbrava 
Základná ponuka : 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2,  

DISCOVERY, Viasat History, Óčko, Music Box, Trojka, 
JOJ Plus, Musiq1, Film+, Fishing & Hunting 

 
 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas : Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
 Rádio_FM; OKEY rádio, FUN RADIO, VIVA, Jemné 
 Melódie, Rádio EXPRES 
 
4.5. KDS Kežmarok 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, KTV 

(Kežmarská televízia), Televízo, Music Box, ČT 1, 
Minimax, Zone Romantica, Trojka, JOJ plus, TV LUX , 
RTL 

Rozšírená ponuka:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, KTV 

(Kežmarská televízia), Televízo, Musiq1, Music Box, ČT 
1, Minimax, Zone Romantica, Trojka, JOJ Plus, TV LUX 
, RTL, SAT 1, Nova sport, Fishing & Hunting, ČT 24, 
ČT 2, TV Óčko, ANIMAL PLANET, SPECTRUM, 
Music TV Europe, CNN, AXN, JETIX, DISCOVERY, 
Eurosport, Hallmark, Cartoon/TCM, Viasat Explorer, 
Viasat History, RTL, Club, MGM  

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
 Rádio_FM;  FUN RADIO, Jemné Melódie, OKEY 
 rádio, VIVA, Rádio EXPRES 
 
4.6. KDS Krpeľany 
Základná ponuka: 
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televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 
ČT 2, TV Óčko, Musiq 1, VOX, ANIMAL PLANET, 
Eurosport, Nova Sport, PRO 7, SUPER RTL, RTL 

 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; OKEY rádio, FUN RADIO, VIVA, Jemné 
Melódie, Rádio EXPRES 

 
4.7. KDS Krupina 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:   STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, TA 3, TV 5Monde, 

BeBe TV, MINIMAX, RTL,  ROMANTICA,  TV LUX, 
CNN, DUNA TV, ATELIER TV (ATV), KRUPINSKÁ 
TELEVÍZIA (KTV) 

Rozšírená ponuka:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, TA 3, JOJ, TV 

5Monde, BeBe TV, MINIMAX, RTL,  ROMANTICA,  
TV LUX, CNN, DUNA TV, ATELIER TV (ATV), 
KRUPINSKÁ TELEVÍZIA (KTV), Music Box,  ČT 1, 
ČT 2, Hallmark, DISCOVERY, JETIX, HUSTLER 
BLUE, ANIMAL PLANET, AXN, SPEKTRUM, MTV 
EUROPE, Nova Sport, Eurosport, FILMBOX, MGM, 
Viasat Explorer, Viasat History, Film+, DoQ, JOJ Plus, 
Fishing & Hunting  

rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; OKEY rádio, FUN RADIO, VIVA, Jemné 
Melódie, Rádio EXPRES 

 
4.8 KDS Malženice 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

ČT 2, Music Box, TV LUX, SUPER RTL, TV 5Monde, 
PRO 7, TV Óčko, SAT 1  

Rozšírená ponuka:  
Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

ČT 2, Music Box, TV LUX, SAT 1, SUPER RTL, TV 
5Monde, PRO 7, TV Óčko, RTL, FILM BOX, Eurosport, 
DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, Hallmark, 
MiniMax, Viasat Explorer, Viasat History, JOJ plus, 
Musiq 1 

 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; OKEY rádio, FUN RADIO, VIVA, Jemné 
Melódie, Rádio EXPRES  

 
4.9. KDS Nolčovo 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:   STV 1, STV 2,  Trojka, JOJ, TV Markíza, TA 3, ČT 1,  

ČT 2, Óčko, SAT 1, RTL 
 
rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; FUN RADIO, OKEY rádio, VIVA 
 
4.10. KDS Pohorelá 
Základná ponuka: 
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televízne programové služby:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 
ČT 2, Music Box, Eurosport, Zone Romantica, Nova 
Sport, TV Óčko, PRO 7, DISCOVERY, ANIMAL 
PLANET, JETIX, CNN, MiniMax, LUX, MGM, JOJ 
Plus, RTL 

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      

Rádio_FM;   FUN RADIO, OKEY rádio, VIVA  
 
4.11. KDS Sklabiňa 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

JOJ Plus, ČT 2, Musiq 1, Óčko, DISCOVERY, MGM, 
Nova Sport, Viasat Explorer, TV LUX, AXN, Minimax, 
Hallmark, Eurosport 

rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM;  FUN RÁDIO, Jemné Melódie, Rádio 
EXPRES, OKEY rádio 

 
4.12. KDS Sokoľ 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, 

ČT 2, Musiq 1, LUX, PRO 7, JOJ Plus, Eurosport, RTL 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      

Rádio_FM;  FUN RADIO, RADIO KISS 
 
4.13.KDS Spišská Stará Ves 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

ČT 2, PTV 1, PTV 2, Óčko, Musiq 1, Super RTL, Viasat 
History, Viasat Explorer, TV LUX, Eurosport, Hallmark, 
JOJ Plus, TV 5 Monde 

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,    

Rádio_FM 
 

4.14. KDS Spišské Hanušovce 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

ČT 2, Music Box, Viasat History,  JOJ Plus, LUX 
 
rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,     

Rádio_FM;  
4.15. KDS Turany 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, JOJ Plus, 

Musiq 1, TA 3, ČT 1, TV 5 Monde, RTL, TV LUX. SAT 
1 

 
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, JOJ Plus, 

Musiq 1, TA 3, ČT 1, ČT 2, TV 5 Monde, RTL, TV 
LUX, SAT 1, Music Box, AXN, FILM+, DISCOVERY, 
Nova Sport, Music TV Europe, Eurosport, Hallmark, 
JETIX, Viasat Explorer, Viasat History,  Minimax, 
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Filmbox, Sport 1, ÓČKO, Extreme Sports, TV Patriot, 
DoQ, Fishing & Hunting, Animal Planet 

rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM;  FUN RADIO, Jemné Melódie, Rádio 
EXPRES, OKEY rádio, VIVA 

 
4.16. KDS Turčianske Teplice 
televízne programové služby: 
základný súbor: 
 STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

Music Box,  TV 5Monde,  TV Patriot, TV LUX, RTL 
  
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

Music Box,  TV 5Monde,  TV Patriot, TV LUX, RTL, 
ČT 2, CNN, Óčko, SAT 1, Hallmark, Eurosport, Nova 
Sport, ANIMAL PLANET, DISCOVERY, MiniMax, 
JETIX, Zone Romantica, BLUE HUSTLER, FILMBOX, 
Sport 1, MGM, Viasat Explorer, Viasat History, Extreme 
Sports, DoQ, Film+, JOJ Plus, Fishing & Hunting 

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      

Rádio_FM;  FUN RADIO, Jemné Melódie, OKEY rádio, 
VIVA, Rádio EXPRES 

 
4.17. KDS Turňa nad Bodvou 
televízne programové služby:  
základný súbor: 
 STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA3, DUNA 

TV,  RTL Klub,  Musicq 1,  TV 2, MTV 1, ATV 
         

rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA3, DUNA 
TV,  RTL Klub,  Musiq 1,  MTV 2, MTV 1, ATV, Nova 
Sport, Magyar ATV, ÓČKO, JETIX, JOJ Plus, TV 5 
Monde, ČT 1, ČT 2, ČT 24, PRO 7, Eurosport, Minimax, 
SAT 1, Viasat History, Viasat Explorer, Music Box, 
DISCOVERY, Animal Planet 

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  

Rádio_FM; FUN RADIO,  RADIO KISS, OKEY rádio, 
VIVA, Jemné Melódie, Rádio EXPRES,  

 
4.18 KDS Nesvady  
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, Romantica, Minimax, Club,  

Magyar ATV, TA3,  MTV 1, ATV 
Rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, Romantica, Minimax, Club,  

Magyar ATV, TA3,  MTV 1, ATV, ČT 2, ČT 24, Music 
Box, MGM, MTV 2,  Nova Sport, RTL Klub, DUNA 
TV, JOJ Plus, JOJ, Musiq 1, AXN, DISCOVERY, 
Animal Planet, Viasat Explorer, Viasat History, 
Hallmark, Filmbox, Eurosport, Trojka, TV LUX, CNN, 
Music TV Europe, ÓČKO, PRO 7   
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rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 
_FM, ; FUN RADIO, Rádio EXPRES, VIVA, OKEY 
rádio, Jemné melódie.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-11/636: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 185-PLO/D-2861/2010 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, spol. M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin a vyzve 
ho  na úhradu správneho poplatku. 
T: 08.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK č.: 166-PLO/D-2555/2010 zo dňa 06.05.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra  číslo licencie: R/91 
 
Uznesenie č. 10-11/5.470: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 166-PLO/D-2555/2009 zo dňa 06.05.2010, 
posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/91, účastníka 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
RADIO ONE, s.r.o. 
Mostná 13 
949 01 Nitra 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

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

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/91 nasledovne: 
Čl. III. sa v bodoch 1. a 3. mení a znie: 
 
„1. Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z programovej skladby doručenej Rade dňa 
06.05.2010 (č.d.p. 2555/2010): 

 
Programové typy: 
a) Spravodajstvo – 0,1 % 
b) Publicistika: 

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

       c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:   
   1. detské programy – 0 %  
   2. náboženské programy – 0 % 
   3. literárno-dramatické programy – 0 % 
   4. zábavné programy – 0 % 
   5. hudobné programy – 0 % 
 d) ostatný program – 99,9 %“  
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„3. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 0,1 %“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-11/637: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
166-PLO/D-2555/2010 a zašle ho účastníkovi konania, RADIO ONE, s.r.o., Nitra spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 08.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
Sťažnosť č. 1724/196-2010  zo dňa 22.03.2010  
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: DSI DATA s.r.o., Námestovo                                                             číslo registrácie: TKR/282 
 
Uznesenie č. 10-11/6.471: 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. 1724/196-2010, smerujúcu voči spoločnosti DSI DATA s.r.o. a uznala sťažnosť 
v časti týkajúcej sa prevádzkovania retransmisie na území mesta Spišská Nová Ves a v obciach 
Smižany, Spišský Štvrtok, Spišské Tomášovce, Jánovce, Čenčiče, Odorín, Rudňany, Poráč, Iliašovce, 
Markušovce, Letanovce podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Uznesenie č. 10-11/6.472: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 
5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči prevádzkovateľovi 
retransmisie č. TKR/282, DSI DATA s.r.o., Námestovo vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 
ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/638: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť DSI DATA s.r.o., Námestovo, 
o začatí správneho konania v zmysle prijatého uznesenia a vyzve ju na vyjadrenie sa k predmetu 
správneho konania v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy.      
T: 22.06.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/639: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/640: Kancelária Rady požiada TÚSR o preverenie programového rastra spoločnosti 
DSI DATA s.r.o., Námestovo. 
T: 22.06.2010          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK č.: 13-PLO/D-90/2010 zo dňa 11.01.2010 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie  
ÚK: DSI DATA s.r.o., Námestovo     číslo retransmisie: TKR/282 
 
Uznesenie č. 10-11/7.473: 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 § 
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71 cit. zákona, v správnom konaní č. 13-PLO/D-90/2010 zo dňa 11.01.2010, posúdila 
oznámenie zmeny registrácie retransmisie č. TKR/282 účastníka konania: 
 
DSI DATA s.r.o. 
Nám. A. Bernoláka 377 
029 01 Námestovo 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

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

m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/282, ktorá v úplnom znení znie: 
 

„1.   špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
        hlavná stanica: A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo 

retransmisia je vykonávaná prostredníctvom IPTV a obsah je distribuovaný do jednotlivých 
lokalít prostredníctvom dátovej siete WAN 

 
2. Územný rozsah retransmisie: Stará Ľubovňa, Rimavská Sobota, Prievidza, Žilina, Námestovo, 

Dolný Kubín, Spišská Nová Ves, Martin, Prešov, Šurany 
 

3. počet prípojok:  
Stará Ľubovňa: 50 
Rimavská Sobota: 100 
Prievidza: 50 
Žilina: 50 
Námestovo: 300 
Dolný Kubín: 350 
Spišská Nová Ves: 50 
Martin: 50 
Prešov: 50 
Šurany: 50_______________________ 
Spolu                    1 100 
 
4. ponuka programových služieb:  
 
4.1. Programová ponuka a balíky programov pre okresy Námestovo, Dolný Kubín, Žilina, 
Prievidza, Martin, Prešov, Šurany:  
 
Televízne programové služby: 
Balík základ - STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, Doma, JOJ, JOJ plus, TA 3, TV Patriot, ŽIVÁ 
televízia, TV LUX  
 
Balík Flexi - STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, Doma, JOJ, JOJ plus, TA 3, TV Patriot, ŽIVÁ 
televízia, TV LUX, TV Noe, Óčko, Discovery Channel, Animal Planet, Spektrum, 
Minimax/Animax,VH1, TV DEKO, TV Paprika 
 
programy v rámci tematických balíkov - CS film/CS mini, Film+, Music Box, Filmbox, Filmbox 
extra, HUSTLER TV, Viasat Explorer, Viasat History, Spice, Discovery World, Discovery Science, 
Discovery Travel & Living, Nova Sport, bebe TV, DoQ, Extreme Sports Channel, The Fishing and 
Hunting channel, Sport 5, XXX-Xtreme 
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Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Regina 
Banská Bystrica, Rádio_FM; Fun Rádio, Rádio Lumen, Rádio EXPRES 
 
4.2. Programová ponuka a balíky programov pre okres Stará Ľubovňa: 
 
Televízne programové služby: 
City TV Štart - STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, Doma, JOJ, JOJ plus, TA 3, TV Patriot, ŽIVÁ 
televízia, TV LUX  
 
City TV Premium - STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, Doma, JOJ, JOJ plus, TA 3, TV Patriot, 
ŽIVÁ televízia, TV LUX, TV Noe, Óčko, Discovery Channel, Animal Planet, Spektrum, 
Minimax/Animax, VH1, TV DEKO, TV Paparika 
 
programy v rámci tematických balíkov - CS film/CS mini, Film+, Music Box, Filmbox, Filmbox 
extra, HUSTLER TV, Viasat Explorer, Viasat History, Discovery World, Discovery Science, 
Discovery Travel & Living, Nova Sport, bebe TV, DoQ, Extreme Sports Channel, The Fishing and 
Hunting channel, Sport 5 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Regina 
Banská Bystrica, Rádio_FM; Fun Rádio, Rádio Lumen, Rádio EXPRES 
 
4.3. Programová ponuka a balíky programov pre okres Rimavská Sobota: 
 
Televízne programové služby: 
Balík Teatro Base - STV1, STV2, Trojka, TV Markíza, DOMA, TV LUX, JOJ, JOJ plus, TA3, TV 
Patriot, ŽIVÁ televízia, GTV 
 
Balík Teatro Family - STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, Doma, JOJ, JOJ plus, TA 3, TV Patriot, 
ŽIVÁ televízia, TV LUX, TV Noe, Óčko, Discovery Channel, Animal Planet, Spektrum, 
Minimax/Animax, VH1, TV DEKO, TV Paprika 
 
programy v rámci tematických balíkov - CS film/CS mini, Film+, Music Box, Filmbox,                      
Filmbox extra, HUSTLER TV, Viasat Explorer, Viasat History, Spice, Discovery World, Discovery 
Science, Discovery Travel & Living, Nova Sport, bebe TV, DoQ, Extreme Sports Channel, The 
Fishing and Hunting channel, Sport 5, XXX-Xtreme 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Regina 
Banská Bystrica, Rádio_FM; Fun Rádio, Rádio Lumen, Rádio EXPRES 
 
4.4 Programová ponuka a balíky programov pre okres Spišská nová Ves: 
 
Televízne programové služby: 
Balík Základných 25+ - STV1, STV2, Trojka, TV Markíza, JOJ, JOJ plus, DOMA, TA3, TV 
REDUTA, TV LUX,  NOE, ŽIVÁ televízia, TV Patriot 
 
Balík Rozšírených 65+ - STV1, STV2, Trojka, TV Markíza, JOJ, JOJ plus, DOMA, TA3, TV 
REDUTA, Minimax/ Animax, Discovery Channel, Spektrum, Viasat Explorer, Viasat History, Animal 
Planet, TV Paprika, TV DEKO, VH1, Óčko, CE TV,  TV LUX,  NOE, TV Patriot, ŽIVÁ televízia, 
Spice 
 
programy v rámci tematických balíkov - CS film/CS mini, Film+, Music Box, Filmbox, Filmbox 
extra, HUSTLER TV, Viasat Explorer, Viasat History, Spice, Discovery World, Discovery Science, 
Discovery Travel & Living, Nova Sport, bebe TV, DoQ, Extreme Sports Channel, The Fishing and 
Hunting channel, Sport 5, XXX-Xtreme 
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Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Regina 
Banská Bystrica, Rádio_FM; Fun Rádio, Rádio Lumen, Rádio EXPRES 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

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

 
zamieta 

 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/282, doručené 
Rade dňa 11.01. 2010 v časti týkajúcej sa zaradenia programových služieb ČT 1, ČT 2, ČT 24, CITY 
TV, Musiq 1, MTV Europe, Disney channel, Eurosport CZ, AXN, AXN Sci-fi, AXN Crime, 
Travel Channel, TV LocALL, MAgyar TV1, TV Barrandov, HírTV, TV Levoča, BBC World 
News, PRO 7, SAT 1, SUPER RTL, 9 live, VOX, RTL, kabel eins, CNN, CNBC Europe, 
EuroNews, N24, RTL2, Deutsche Welle. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/641: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 13-PLO/D-90/2010 z dňa 
11.01.2010 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania spolu s výzvou na úhradu 
správneho polatku. 
T: 08.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Sťažnosť č. 1723/195-2010  zo dňa 22.03.2010  
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)      
ÚK: RUPKKI s.r.o., Smižany   
 
Uznesenie č. 10-11/8.474: 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. 
1723/195-2010, smerujúcu voči spoločnosti RUPKKI s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/642: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
SK č.: 137-PLO/D-2325/2010 zo dňa 23.04.2010 
vo veci oznámenia o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov      číslo licencie: R/100 
 
Uznesenie č. 10-11/9.475: 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. 137-PLO/D-2325/2010 
zo dňa 23.04.2010, posúdila oznámenie o zmene programovej štruktúry rozhlasovej licencie č. R/100 
účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
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Rádio Prešov, s.r.o. 
Hlavná 69 
080 01 Prešov 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 

Licenciu č. R/100 na rozhlasové vysielanie v znení neskorších zmien a doplnkov v čl. III. bod 1/ takto: 
 
Článok III. sa  v bode 1/ mení a znie: 
 
„1/Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, platnej od 
06.04.2010: 
a) Spravodajstvo – 4,56 % 
b)  Publicistika 
1.   politická publicistika – 0 %   
2.   ostatná publicistika –  0% 
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1. detské programy – 0 %   
2.  náboženské programy – 0 %   
3.  literárno-dramatické programy – 0 %   
4.  zábavné programy –  0 %     
5.  hudobné programy – 5,36 %  
d) Ostatný program  -   90,08 % 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/643: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní 137-PLO/D-2325/2010, zašle ho účastníkovi konania (Rádio Prešov, s.r.o.) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 08.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Sťažnosť č. 2876/260-2010   
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava                          číslo registrácie: TKR/254 
 
Uznesenie č. 10-11/10.476: 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.“) začína správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/254, spoločnosti 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 
1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že poskytuje retransmisiu programovej služby PRIMA 
bez súhlasu pôvodného vysielateľa tejto služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-11/644: Kancelária Rady písomne upovedomí prevádzkovateľa retransmisie o začatí 
správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň 
ho požiada o sprístupnenie typových zmlúv s užívateľmi. 
T: 22.06.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/645: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania voči 
prevádzkovateľovi retransmisie.  
T: 18.06.2010          Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Sťažnosť č. 2471/236-2010 zo dňa 30.04.2010   
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou                                         číslo registrácie: 
TKR/166 
 
Uznesenie č. 10-11/11.477: 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.“) začína správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/166, spoločnosti 
TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou, vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 
písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že poskytuje retransmisiu programovej služby PRIMA 
bez súhlasu pôvodného vysielateľa tejto služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/646: Kancelária Rady písomne upovedomí prevádzkovateľa retransmisie o začatí 
správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň 
ho požiada o sprístupnenie typových zmlúv s užívateľmi. 
T: 22.06.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/647: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania voči 
prevádzkovateľovi retransmisie.  
T: 18.06.2010          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 371-LO/D-2640/2004 zo dňa 06.12.2004 
Predmet: informácia o žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/74 
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Prešov 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 10-11/12.478: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 371-LO/D-2640/2004 zo dňa 
06.12.2004, posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie č. R/74, účastníka konania:  
 
FLASH PREŠOV, spol. s.r.o. 
Svätoplukova 2 
080 01 Prešov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
r o z h o d n u t i e :  
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Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 
p r e r u šu j e  

 
správne konanie na dobu 30 dní, nakoľko to z dôležitých dôvodov navrhol účastník konania. 

 
Rada bude v konaní pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, najneskôr 
po uplynutí stanovenej lehoty. Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/648: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
371-LO/D-2640/2004 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti FLASH PREŠOV, spol. s.r.o. 
T: 22.06.2010          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2594/244-2010      
(na vysielanie programu Monk z dňa 28.4.2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2594/244-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-11/13.479: 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. 2594/244-2010, smerujúcu voči vysielaniu 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. 10-11/649: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 2146/219-2010, 2625/245-2010       
(na vysielanie  filmu Chlapci to chcú tiež...a stále z dní 13. 4. 2010 a 10. 5. 2010)  
Správa o prešetrení sťažností č. 2146/219-2010, 2625/245-2010 smerujúcich proti vysielaniu televízie 
JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-11/14.480: 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 
13.04.2010 o cca 09:29 hod. a 10.5.2010 o cca 11:15 hod. odvysielal program Chlapci to chcú tiež...a 
stále, označením ktorého ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-11/650: 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: 22.06.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/651: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2069/211-2010       
(na vysielanie programu GRID z dňa 11. 4. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2069/211-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: vysielateľ na základe zákona       
 
Uznesenie č. 10-11/15.481: 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. 
2069/211-2010, smerujúcu voči vysielaniu Slovenskej televízie, vysielateľovi na základe zákona 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/652: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2198/225-2010       
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 22. 3.  2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2198/225-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: vysielateľ na základe zákona       
 
Uznesenie č. 10-11/16.482: 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. 2198/225-2010, smerujúcu voči vysielaniu Slovenskej televízie, vysielateľovi na 
základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/653: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2537/240-2010      
(na vysielanie programu Hitová klasika z dňa 4. 5. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2537/240-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES 
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.                   číslo licencie: R/66 
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Rada presúva bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/654: kancelária Rady pripraví príslušné materiály na zasadnutie Rady dňa 06.07.2010. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2254/227-2010     
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 15. 4. 2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2254/227-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 10-11/18.484: 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. 2254/227-2010, smerujúcu voči vysielaniu Slovenského rozhlasu, vysielateľovi na 
základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/655: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2304/231-2010       
(na vysielanie programu KRIMI Noviny (príspevky o železničnej polícii) z dní 21. 3. 2010 a 23. 3. 
2010)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 2304/231-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-11/19.485: 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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 23.03.2010 o cca 19:00 hod. odvysielal v programe KRIMI Noviny 
príspevok s názvom Rozporuplné psychotesty, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/656: 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: 22.06.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/657: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
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Uznesenie č. 10-11/19.486: 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 § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 21.03.2010 o cca 19:00 hod. odvysielal v programe KRIMI Noviny 
príspevok s názvom Neplatné posudky psychológa?, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/658: 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: 22.06.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/659: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.21/2010/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové  Mesto Bratislava 
(monitorované dni: 19. a 20.4.2010) 
Vysielateľ: OMEGA PLUS, s.r.o., Bratislava              číslo licencie: T/74 
 
Uznesenie č. 10-11/20.487: 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. 
21/2010/TV z monitorovania Televízie Nové Mesto Bratislava skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dní 19.04.2010 a 20.04.2010 vysielateľa OMEGA PLUS spol. s r.o. s licenciou č. T/74 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/660: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.24/10/TV o monitorovaní vysielania Central TV 
(monitorovaný deň: 14.4., 21.4.2010) 
Vysielateľ: SATRO s.r.o.                    číslo licencie: T/19 
 
Uznesenie č. 10-11/21.488: 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 SATRO s.r.o., Bratislava, vo veci možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 21.04.2010 odvysielal v programe Región o cca 7:19 hod. až 
7:24 hod. a o cca 9:19 hod. až 9:24 hod príspevok s názvom Predstavitelia vlády otvorili nové 
multifunkčné ihriská obsahujúci informácie, ktoré mohli naplniť definíciu politickej reklamy podľa § 
32 ods. 10 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-11/661: 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: 22.06.2010          Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.3/10/Ro o monitorovaní vysielania Rádia HIT FM 
(monitorovaný deň: 19.2., 20.2.2010) 
Vysielateľ: SPINOZA, s.r.o.                   číslo licencie: R/62 
 
Uznesenie č. 10-11/22.489: 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. 3/2010/Ro 
o monitorovaní vysielania rozhlasovej programovej služby Rádio HIT FM vysielateľa SPINOZA, 
s.r.o., číslo licencie R/62 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 19.02.2010 a 20.02.2010 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/662: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 8/10/Ro o monitorovaní vysielania RÁDIO PREŠOV 
(monitorovaný deň: 21.4.2010) 
Vysielateľ: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov                 číslo licencie: R/100 
 
Uznesenie č. 10-11/23.490: 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. 8/2010/RO 
z monitorovania vysielania RÁDIA PREŠOV skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 
21.04.2010 vysielateľa Rádio Prešov, s.r.o., Prešov s licenciou č. R/100 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/663: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.6/10/Ro o monitorovaní vysielania rádia WOW 
(monitorovaný deň: 24. 3. 2010) 
Vysielateľ: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o.      číslo licencie: R/95 
 
Uznesenie č. 10-11/24.491: 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. 6/2010/Ro 
o monitorovaní vysielania rozhlasovej programovej služby rádia WOW vysielateľa MEDIAPOLIS 
HC TRADE s.r.o., číslo licencie R/95, skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 24.03.2010 
v čase od 9:00 hod. do 22:00 hod. nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-11/664: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.17/10/TV o monitorovaní vysielania SKV1 
(monitorované dni: 17. 3. 2010 a 24. 3. 2010) 
Vysielateľ: Marián Matús                  číslo licencie: T/30 
 
Uznesenie č. 10-11/25.492: 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. 17/10/TV o monitorovaní Sninského 
káblového vysielania 1 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie Marián Matús, 
Strojárska 1832/93, Snina z dní 17.03.2010 a 24.03.2010 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/665: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.9/10/Ro o monitorovaní vysielania HORNET radio 
(monitorovaný deň: 13.4.2010) 
Vysielateľ: ČH Hornets s.r.o.                   číslo licencie: R/97 
 
Uznesenie č. 10-11/26.493: 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. 9/10/Ro 
o monitorovaní HORNET radia skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 13.04.2010 
vysielateľa ČH HORNETS s.r.o,. s licenciou č. R/97 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/666: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.26/10/TV o monitorovaní vysielania Televízie Ružinov 
(monitorovaný deň: 15.4., 17.4.2010) 
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o.                    číslo licencie: T/89 
 
Uznesenie č. 10-11/27.494: 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. 26/10/TV o monitorovaní Televízie 
Ružinov skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie TVR a RE, s.r.o., Mierová 21, 
Bratislava 827 05, z dní 15.04.2010 a 17.04.2010 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/667: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
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K bodu 28/ 
Žiadosť o priznanie postavenia účastníka konania v správnych konaniach č. 83-PLO/O-1537/2010 zo 
dňa 09.03.2010 a 84-PLO/O-1538/2010 zo dňa 09.03.2010     (JUDr. Peter Vrábel) 
 
Uznesenie č. 10-11/28.495: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 14 ods.1  
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodla, že nepriznáva 
postavenie účastníka konania JUDr. Petrovi Vráblovi. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/668: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o nepriznaní postavenia účastníka konania sťažovateľovi a doručí 
mu ho. 
T: 22.06.2010          Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 83-PLO/O-1537/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5393/285-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona  
č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 
14.12.2009)  
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ VÚC dopláca externistom/ 11.12.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-11/29.496: 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. 83-PLO/O-1537/2010 vedené proti vysielateľovi 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. 10-11/669: 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: 22.06.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/670: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 84-PLO/O-1538/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5393/285-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona  
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č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 
14.12.2009) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Prvé trestné oznámenie/ 14.12.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-11/30.497: 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. 84-PLO/O-1538/2010 vedené proti vysielateľovi 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. 10-11/671: 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: 22.06.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/672: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 93-PLO/O-1547/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 231/87-2010 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského 
rozhlasu 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/ 11.01.2010) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava  
 
Uznesenie č. 10-11/31.498: 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 e. 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. 93-PLO/O-1547/2010 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 11.01.2010 o cca 12:00 hod. odvysielal v programe Rádiožurnál príspevok informujúci 
o petičnej akcii v Košiciach, ktorú zorganizoval primátor a poslanec mestskej časti Krásne v Košiciach 
na podporu protestujúcich kamionistov (tretí v poradí), príspevok informujúci o dopadoch zavedenia 
mýta na obyvateľov, nemocnice, sociálne domovy a pod. (štvrtý v poradí), príspevok informujúci 
o tom, že českí dopravcovia sa snažia obchádzať Slovensko pre problémy pri zavádzaní mýta, pre 
ktoré uviazli na česko-slovenských hraniciach (piaty v poradí) a príspevok sprostredkúvajúci názory 
politológov na kauzu zabudnutej výbušniny u pasažiera v lietadle a na kauzu zavedenia elektronického 
mýta na Slovensku (ôsmy v poradí), v ktorých došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, 
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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. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/673: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 93-
PLO/O-1547/2010 a zašle ho účastníkovi konania, Slovenskému rozhlasu. 
T: 08.07.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/674: Kancelária Rady oznámi výsledok prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 94-PLO/O-1548/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 231/87-2010 smerujúca voči vysielaniu Slovenského 
rozlasu 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/11.01.2010) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava       
 
Uznesenie č. 10-11/32.499: 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. 94-PLO/O-1548/2010 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 11.01.2010 o cca. 18:00 hod. odvysielal v rámci programu Rádiožurnál príspevok 
sprostredkúvajúci názory politológov k postojom premiéra R. Fica ku kauze výbušniny  zabudnutej 
u pasažiera v lietadle a k situácii okolo zavedenia elektronického mýta na Slovensku (siedmy 
v poradí), 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. pred programom Rádiožurnál  v čase o 18:00 hod. v troch po sebe nasledujúcich dňoch , pričom 
prvýkrát v tretí deň 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: 
„Slovenský rozhlas odvysielal dňa 11.1.2010 v rámci programu Rádiožurnál príspevok 
sprostredkúvajúci názory politológov k postojom premiéra R. Fica ku kauze výbušniny a k situácii 
okolo zavedenia elektronického mýta, 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 Slovenskému rozhlasu  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. 10-11/675: 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: 08.07.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/676: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 90-PLO/O-1544/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 223/88-2010 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského 
rozhlasu 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)   
(monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/ 28.12.2009) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava     
 
Uznesenie č. 10-11/33.500: 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. 90-PLO/O-1544/2010 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 28.12.2009 o cca 12:30 hod. odvysielal program Z prvej ruky, v ktorom nezabezpečil 
objektívnosť a nestrannosť, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
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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. 10-11/677: Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie 
a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 08.07.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/678: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 87-PLO/O-1541/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5492/288-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: C.S.I. Kriminálka Miami/ 17.12.2009) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                   číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-11/34.501: 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. 87-PLO/O-1541/2010 vedené voči MAC TV s.r.o. podľa § 30  ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/679: Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi 
konania. 
T: 22.06.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/680: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 122-PLO/O-1811/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 109/9-2010 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)   
(monitorovaný program/deň: Veľmi nebezpečné známosti/11.01.2010) 
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-11/681: Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho 
konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22.06.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/682: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 123-PLO/O-1812/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie:  Správa č. 9/10/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ PLUS 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Lampa/ 17.12.2009) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                    číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 10-11/36.503: 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. 123-PLO/O-1812/2010 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/683: 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: 22.06.2010          Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 120-PLO/O-1809/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 107/7-2010 a 108/8-2010 smerujúcich voči vysielaniu TV 
JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Panenstvo na obtiaž/ 10.01.2010) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-11/37.504: 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. 120-PLO/O-1809/2010  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že dňa 10.01.2010 o cca 12:21 hod. odvysielal program Panenstvo na obtiaž, ktorý označil ako 
nevhodný pre vekovú skupinu do 12 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu jednotného systému 
označovania,  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 5.000,00 €, slovom päťtisíc 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. 10-11/684: 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: 22.06.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/685: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 81-PLO/O-1535/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 269/92-2010 a č. 284/107-2010 smerujúcich voči 
vysielaniu TV JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Sexi klon/ 12.01.2010 a 13.01.2010) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-11/38.505: 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. 81-PLO/O-1535/2010 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/686: 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: 22.06.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/687: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 112-PLO/O-1801/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 876/141-2010 smerujúcej voči vysielaniu TA3 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy/18.01.2010) 
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ÚK:  C.E.N. s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 10-11/39.506: 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 v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 112-PLO/O-1801/2010 C.E.N. 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 Správy zo dňa 18.01.2010 
o cca 16:30- 17:00 hod., 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 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,KS6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/688: 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: 08.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 113-PLO/O-1802/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie : Správa o prešetrení sťažnosti č. 877/142-2010 smerujúcej voči vysielaniu TA3 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy/ 20.01.2010) 
ÚK:  C.E.N. s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 10-11/40.507: 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 v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 113-PLO/O-1802/2010 C.E.N. 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, 
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že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Správy zo dňa 20.01.2010 
o cca 16:30 hod., 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 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,KS6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/689: 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: 08.07.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/690: 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: 08.07.2010          Z: PLO 

 
K bodu 41/ 
SK č.: 80-PLO/O-1534/2010 zo dňa 09.03.2010 
Doplnenie : Správa o prešetrení sťažnosti č. 542/120-2010 smerujúcej voči vysielaniu TA3 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy/ Kauza sociálne podniky, Odvolávanie R.. Kaliňáka, Odvolávanie 
Ľ. Vážneho/ 13.01.2010) 
ÚK:  C.E.N. s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 10-11/41.508: 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 e. 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. 80-PLO/O-1534/2010 C.E.N. s.r.o., 
Bratislava 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že dňa 13.01.2010 o cca 16:30 hod. odvysielal v rámci programu Správy  príspevky „Kauza sociálne 
podniky“, „Odvolávanie R. Kaliňáka“, „Odvolávanie Ľ. Vážneho“, v ktorých došlo k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – odvysielanie oznamu 
o porušení zákona.  
 

Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z.z., pred odvysielaním programu Správy v čase o 16.30 hod. v troch po sebe nasledujúcich dňoch, 
pričom prvýkrát v tretí deň odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. 
   
Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v písomnej a súčasne i v čítanej 
podobe bez sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára. Po prečítaní oznamu musí celý text 
oznamu zostať na obrazovke v trvaní minimálne 10 sekúnd.  Účastník konania bezodkladne oznámi 
termín odvysielania oznamu Rade.  
 
Text oznamu: 
„Televízia TA3“ odvysielala dňa 13.01.2010 v rámci programu Správy príspevky „Kauza sociálne 
podniky“, „Odvolávanie R. Kaliňáka“, „Odvolávanie Ľ. Vážneho“, v ktorých došlo k porušeniu zásad 
objektívnosti a nestrannosti.  Z tohto dôvodu Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila vysielateľovi 
C.E.N. s.r.o.  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. 10-11/691: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 80-
PLO/O-1534/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti C.E.N. s.r.o., Bratislava. 
T: 08.07.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/692: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 116-PLO/O-1805/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 554/122-2010 smerujúcej voči vysielaniu Televízie 
Trenčín 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Týždenník/ 24. a 27.12.2009) 
ÚK: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín     číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 10-11/42.509: 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. 116-PLO/O-1805/2010 "SLOVAKIA okolo sveta 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, 
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že v programe Týždenník dňa 24.12.2009 a 27.12.2009 odvysielal príspevok, v ktorom riaditeľ 
Televízie Trenčín Ing. Peter Hlucháň informoval o rozhodnutí mestského zastupiteľstva mesta Trenčín 
o znížení dotácií pre Televíziu Trenčín, 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. 10-11/693: 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: 08.07.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/694: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010          Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 118-PLO/O-1807/2010 zo dňa 16.04.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 554/122-2010 smerujúcej voči vysielaniu Televízie 
Trenčín 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 24.12.2009, 27.12.2009, 14.01.2010 a 18.01.2010 od 00:00 do 24:00 
hod.) 
ÚK: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín     číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 10-11/43.510: 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. 118-PLO/O-1807/2010 spoločnosť “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, 
Trenčín 

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

 
tým, 

 
že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby Televízia 
Trenčín (TVT) z dní 24.12. a 27.12.2009 a 14.01. a 18.01.2010  
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa 
ustanovenia § 67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 165,00 €, slovom 
jednostošesťdesiatpäť eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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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. 10-11/695: 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: 08.07.2010          Z: PLO 
 
44/ Rôzne 
1/ SK č.:  82-PLO/O-1536/2010 z 09.03.2010; 
Schválenie znenia rozhodnutia č. RL/28/2010 z 11.05.2010 
(vo veci 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 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje znenie rozhodnutia č. RL/28/2010 z 11.05.2010.  

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 10-11/696: Kancelária Rady odošle písomné vyhotovenie rozhodnutia č. RL/28/2010 
z 11.05.2010 účastníkovi konania MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 11.06.2010          Z: PLO 
 
2/ SK č.:  33-PLO/O-759/2010 z  26.01.2010; 
Schválenie znenia rozhodnutia č. RL/25/2010 z 11.05.2010 
(vo veci porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b)  a § 39 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.) (§ 16 
písm. b) a § 39 ods. 5 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.                                                                                               číslo licencie:  T/219 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje znenie rozhodnutia č. RL/25/2010 z 11.05.2010.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/697: Kancelária Rady odošle písomné vyhotovenie rozhodnutia č. RL/25/2010 
z 11.05.2010 účastníkovi konania MAC TV s. r.o. 
T: 11.06.2010        Z: PLO 
 
3/ SK č.: 91-PLO/O-1545/2010 zo dňa 09.03.2010 
Schválenie znenia rozhodnutia č. RL/26/2010 z 11.05.2010 
(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        
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje znenie rozhodnutia č. RL/26/2010 z 11.05.2010.  
   
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/698: Kancelária Rady odošle písomné vyhotovenie rozhodnutia č. RL/26/2010 
z 11.05.2010 účastníkovi konania. 
T: 11.06.2010        Z: PLO 
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4/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 03.05.2010 – www.cetv.sk 
ÚK: CE MEDIA s.r.o., Nitra 
 
Rada prijíma oznámenie spoločnosti CE MEDIA s.r.o. zo dňa 03.05.2010 v časti týkajúcej sa sekcií 
„Spravodajstvo, Aktuality a TV Archív“ v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. nakoľko uvedené 
oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za 
ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/699: Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa, spoločnosť CE MEDIA s.r.o. o 
vybavení jeho oznámenia zo dňa 03.05.2010. 
T: 18.06.2010        Z: PLO 
 
5/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 26.04.2010 – www.tvnm.sk 
ÚK: Omega Plus spol. s r.o., Bratislava 
 
Rada berie na vedomie oznámenie Omega Plus spol. s r.o. zo dňa 26.04.2010 týkajúce sa služby 
poskytovanej na www.tvnm.sk a služby poskytovanej na www.respublica.sk v časti týkajúcej sa 
vysielania programovej služby Televízia Nové Mesto Bratislava v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 
Z.z. z dôvodu, že predmetné služby vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých sú 
poskytované, nespadajú pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/700: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Omega Plus, spol. s r.o. o vybavení jej 
oznámenia zo dňa 26.04.2010. 
T: 22.06.2010        Z: PLO 
 
6/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 26.04.2010 – www.tvraca.sk 
ÚK: Televízia Rača, spol. s r.o., Bratislava 
 
Rada príjma oznámenie Oznámenie – Televízia Rača, spol. s r.o. zo dňa 26.04.2010 v zmysle § 63a 
zákona č. 308/2000 Z.z. nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetné služby 
vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých sú poskytované spĺňajú definíciu audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/701: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Oznámenie – Televízia Rača, spol. s r.o. 
o vybavení jej oznámenia zo dňa 26.04.2010. 
T: 22.06.2010        Z: PLO 
 
7/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 28.04.2010 – 
www.videoportal.sk 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
 
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti MAC TV s.r.o. zo dňa 28.04.2010 týkajúce sa služby 
www.videoportal.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že 
predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespadá pod 
pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-11/702: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť MAC TV s.r.o., o vybavení jej 
oznámenia zo dňa 28.04.2010. 
T: 22.06.2010        Z: PLO 
 
8/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 22.04.2010 – www.rexik.sk, 
www.rexik.zoznam.sk 
ÚK: frogfoot, s. r. o., Bratislava 
 
Rada príjma oznámenie frogfoot, s.r.o. zo dňa 22.04.2010 v časti týkajúcej sa sekcie „video 
rozprávky“ služby www.rexik.sk v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. nakoľko predmetná služba 
vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/703: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť frogfoot, s.r.o., o vybavení jej 
oznámenia zo dňa 22.04.2010. 
T: 22.06.2010        Z: PLO 
 
9/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 25.02.2010 – www.sturovo-
tv.sk, www.sturovotv.sk, www.parkanytv.sk, www.tvparkany.sk 
ÚK: Občianske združenie „SPOLOK PRO REGIONAL“, Štúrovo 
 
Rada berie na vedomie oznámenie občianskeho združenia SPOLOK PRO REGIONAL zo dňa 
25.02.2010 týkajúce sa služby poskytovanej na www.sturovotv.sk, www.sturovo-tv.sk, 
www.parkanytv.sk, www.tvparkany.sk a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 
Z. z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je 
poskytovaná, nespadá pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/704: Kancelária Rady upovedomí Spolok Pro Regional o vybavení jej oznámenia zo 
dňa 25.02.2010. 
T: 22.06.2010        Z: PLO 
 
10/ Sťažnosť č. 2786/273-2010 z 19.5.2010 
 
Uznesenie č. 10-11/44.511: 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. 2786/273-2010, smerujúcu voči vysielaniu 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. 10-11/705: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010        Z: PgO 
 
11/ Sťažnosť č. 2791/255-2010 z 19.5.2010 
 
Uznesenie č. 10-11/44.512: 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 



 41 

„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 2791/255-2010, smerujúcu voči vysielaniu Slovenskej televízie a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/706: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.06.2010        Z: PgO 
 
12/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac máj 2010. 
 
Uznesenie č. 10-11/44.513: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci  máj 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 máj 2010 v plnej výške všetkým členom Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/707: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 09.07.2010          Z: OE 
 
13/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady. 
 
Uznesenie č. 10-11/44.514: Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v 
znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych 
odmien pre všetkých členov Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce 
spojené s uskutočnenými výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií  na rozhlasové 
terestriálne vysielanie v mesiaci máj 2010.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/708: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 09.07.2010          Z: OE 
 
14/ Mimoriadna odmena riaditeľovi kancelárie. 
 
Uznesenie č. 10-11/44.515: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 
3.marca 2004 a § 20 ods. 1  zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého 
návrhu. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac jún 2010.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/709: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.07.2010          Z: OE 
 
15/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.máju 2010 
 
Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.05.2010 na vedomie. 
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16/ Dohoda o splátkach pokuty 1.659,00 € uloženej Júliusovi Pereszlényimu - Servis TV - Video  
 rozhodnutím RP/02/2010. 
 
Uznesenie č. 10-11/44.516: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje žiadosť podnikateľa 
podnikajúceho pod obchodným menom Július Perszlényi – Servis TV – Video o splatenie pokuty 
1.659,00 €, ktorá mu bola udelená rozhodnutím č. RP/02/2010, v šiestich splátkach v priebehu 18 
mesiacov v nasledovných termínoch: prvá splátka – do 20.07.2010, druhá splátka – do 20.09.2010, 
tretia splátka – do 20.12.2010, štvrtá splátka – do 20.03.2011, piata splátka – do 20.06.2011, šiesta 
splátka – do 20.09.2011. Každá splátka bude uhradená v sume 276,50 € (slovom 
dvestosedemdesiatšesť eur a päťdesiat centov). 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-11/710: Kancelária Rady upovedomí podnikateľa podnikajúceho pod obchodným menom 
Július Pereszlenyi – Servis TV - Video o vybavení jeho žiadosti zo dňa 04.05.2010 a doplnenej dňa 
03.06.2010 
T: 22.06.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-11/711: Rada poveruje Kanceláriu vypracovaním a uzavretím dohody o splátkach 
s podnikateľom podnikajúcim pod obchodným menom Július Pereszlényi – Servis TV – Video. 
T: 22.06.2010          Z: PLO 
 
 
 
V Bratislave dňa 08.06.2010 
 
 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
                                                                   

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


