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Zápisnica č. 12/2010 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22.06.2010 

o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 

 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 193-PLO/D-3073/2010 zo dňa 04.06.2010 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: R/84 
ÚP: 10:20 hod. 
 
3/ SK: 184-PLO/D-2682/2010 zo dňa 13.05.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava      číslo licencie: T/210 
 
4/ SK: 196-PLO/D-3194/2010 zo dňa 09.06.2010 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie na dočasné využitie 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava   
 
5/ SK: 180-PLO/D-2753/2010 zo dňa 17.05.2010  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: empat s.r.o., Vráble    
 
6/ SK: 128-PLO/D-2034/2010 zo dňa 09.04.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava      číslo licencie: R/88 
 
7/ SK: 156-PLO/D-2350/2010 zo dňa 26.04.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  
ÚK: TV AGENCY, s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/212 
 
8/ Informácia o nevzniknutí licencie na televízne vysielanie  
ÚK: NFC, s.r.o., Veľká Lomnica      číslo licencie: T/234 
 
9/ Sťažnosti č. 2257/234-2010 zo dňa 20.04.2010 a 2381/235-2010 zo dňa 26.04.2010 
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)      
Prevádzkovateľ retransmisie: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, číslo registrácie: 
TKR/254                                                       
 
10/ 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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11/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2141/218-2010      
(na vysielanie programu Noviny z dňa 11. 4. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
12/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2088/215-2010      
(na vysielanie programu Noviny z dňa 13. 12. 2009)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39  
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2579/243-2010     
(na vysielanie programu Krimi noviny z dňa 10. 4. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2220/229-2010       
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade z dní 6., 8., 13. a 15. 4. 2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.      číslo licencie: T/41 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2735/249-2010     
(na vysielanie programu Ako uloviť družičku- hlasitosť reklamy z dňa 15.5.2010)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2666/246-2010     
(na vysielanie programu Bánovský denník z dňa 21.4.2010)  
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebr.   číslo licencie: T/227 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2783/256-2010     
(na vysielanie programu Krimi noviny z dňa 25. 4. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2195/224-2010     
(na vysielanie programu Paľba z dňa 30.3.2010)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2286/230-2010     
(na vysielanie programu Paľba z dňa 16.3.2010)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2736/250-2010 
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 14. 5. 2010)  
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2552/242-2010 a č. 2722/254-2010 
(na vysielanie programu Ooops! Na čierno z dňa 30. 4. 2010)  
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona 
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22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.29/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorovaný deň: 14.5.2010) 
Vysielateľ: STV                 číslo licencie: vysielateľ zo zákona 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č.30/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorovaný deň: 20. 4. 2010) 
Vysielateľ: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder    číslo licencie: T/42 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č.32/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 10. 5. 2010 a 11. 5. 2010) 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s. r. o.    číslo licencie: T/73 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.35/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 24.4.2010) 
Vysielateľ: Vepros s.r.o. Topoľníky               číslo licencie: T/82 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.37/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni:  12.5.2010) 
Vysielateľ: INFO KANÁL PLIEŠOVCE spol.s r.o.    číslo licencie: T/95 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č.36/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 18.4.2010) 
Vysielateľ: TV Štrba s.r.o.                číslo licencie: T/124 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č.27/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 11.5. a 15.5.2010) 
Vysielateľ: TV Centrum, s.r.o.                číslo licencie: T/178 
 
29/ SK č.: 133-PLO/O-2170/2010 zo dňa 13.04.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1167/157-2010 a 1194/159-2010 smerujúcich voči 
vysielaniu Slovenskej televízie 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: oznámenia o vlastných programoch Kameňák 2, Zákon a poriadok: 
Špeciálna jednotka a  Miesto činu: Požiarnici/ 17.02.2010) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava 
 
30/ SK č.: 111-PLO/O-1800/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 876/141-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy/ Zlepšenie podnikania/ 18.01.2010) 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava                   číslo licencie: T/125 
 
31/ SK č.: 114-PLO/O-1803/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 877/142-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy/ TA3 v nových autách/ 20.01.2010) 
ÚK:  C.E.N. s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/125 
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32/ SK č.: 161-PLO/O-2498/2010 zo dňa 27.04.2010 
Doplnenie:  Správa č. 8/2010/TV o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej televízie 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g)  a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 
308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: vysielanie zo dňa 15.02., 17.02. a 22.02.2010 v čase od 17:00 hod. do 
20:00 hod.) 
ÚK: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o., Bratislava   číslo licencie: T/112 
 
33/ SK č.: 115-PLO/O-1804/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 929/144-2010 a  č. 1097/149-2010 smerujúcich  proti 
vysielaniu  TV JOJ 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Oni sa vrátia/ 08.02.2010) 
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
34/ 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 
 
35/ SK č.: 171 -PLO/O-2670/2010 zo dňa 11.05.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1728/186-2010 a 1729/187-2010 smerujúcich proti 
vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
(monitorovaný program/deň: Terminátor 3:Vzbura strojov/19.03.2010) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
ÚP:10.00 hod  
 
36/ SK č.: 132-PLO/O-2169/2010 zo dňa 13.04.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1100/150-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
(monitorovaný program/deň: Pearl Harbor/18.02.2010) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
ÚP:10.00 hod  
 
37/ SK č.: 119-PLO/O-1808/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 727/136-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
(monitorovaný program/deň: Gejša/ 27.01.2010) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
ÚP:10.00 hod  
 
38/ SK č.: 170-PLO/O-2669/2010 zo dňa 11.05.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1673/183-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
(monitorovaný program/deň: Monk/ 17.03.2010) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
ÚP:10.00 hod  
 
39/ SK č.: 175-PgO/O-2162/2009 zo dňa 19.05.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1144/57-2009, 1138/56-209 a č. 1157/58-2009 
smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) (§ 32 ods. 12  zákona 
č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)   
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(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio)/ 21.03.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
 
40/ SK č.: 176-PgO/O-2163/2009 zo dňa 19.05.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1144/57-2009, 1138/56-209 a č. 1157/58-2009 
smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) (§ 32 ods. 12  zákona 
č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)   
(monitorovaný program/deň: Dnes/ informácie o pripravovanom programe Paľba/ 23.03.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
 
41/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania:  
10.00 hod.MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                                        
10.20 hod.TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava    
 

******************* 
 
K bodu 1/  
 
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 711 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 10-12/1.517:  Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.  
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 193-PLO/D-3073/2010 zo dňa 04.06.2010 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: R/84 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 10-12/2.518: 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. 193-PLO/D-3073/2010 zo dňa 
04.06.2010, posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84, 
účastníka konania: 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
  
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84 do 04.02.2020 
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a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/84/2003 zo dňa 19.11.2003 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov, ktoré znie takto:  

 
„I.            

 
1. Názov programovej služby: Jemné Melódie 
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: predlžuje sa o osem rokov a platnosť 

licencie končí dňom 04.02.2020 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne  
4. Jazyk vysielania: slovenský 
5. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie (vysielanie prostredníctvom 

terestriálnych frekvencií a prostredníctvom satelitu ASTRA 3A) 
 

II. 
 

Právne skutočnosti  spoločnosti:  
a) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: 

podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 39479/B, oddiel: 
Sro zoznam výpisov: VI-9634/2010 zo dňa 01.06.2010 

b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 39479/B, zoznam výpisov: VI-9634/2010, zo 
dňa 01.06.2010 

 
III.  

 
1. Podiely programových typov v bežnom týždni, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 

dňa 04.06.2010 (č.p.d. 3073/2010): 
a) Spravodajstvo –   min. 0,5 %                     
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 –  0,1 %          
5.  hudobné programy – 0 %        
d) Ostatný program  - 99,4 % 
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 0,5 % 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 
 

IV. 
 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: nosiče 

CD/DVD/mp3 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelených frekvencií uvedených 

vo frekvenčných listoch vydaných Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia:  
2.1.  Frekvencia:            96,3 MHz Liptovský Mikuláš 

Lokalita:                            Liptovský Mikuláš (mesto) 
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Frekvenčný list:                Č.j.: 1718/10/2007 zo dňa 12.04.2007 
 

2.2.  Frekvencia:            98,6 MHz Košice 
Lokalita:                            Dubník 
Frekvenčný list:                Č.j.: 7361/10/2007 zo dňa 16.07.2007  
 

2.3.  Frekvencia:            101,3 MHz Ružomberok 
Lokalita:                            Ružomberok (mesto) 
Frekvenčný list:                Č.j.: 1712/10/2007 zo dňa 10.04.2007 
 

2.4.  Frekvencia:            104,2 MHz Levice 
Lokalita:                            Levice (mesto) 
Frekvenčný list:                Č.j.: 5238/10/2009 zo dňa 06.10.2009 
 

2.5.  Frekvencia:            103,6 MHz Poprad 
Lokalita:                            Poprad (mesto) 
Frekvenčný list:                Č.j.: 3467/10/2008 zo dňa 21.04.2008 
 

2.6.  Frekvencia:            104,5 MHz Štúrovo 
Lokalita:                            Štúrovo (mesto) 
Frekvenčný list:                Č.j.: 5246/10/2009 zo dňa 06.10.2009 
 

2.7.  Frekvencia:            106,6 MHz Bratislava 
Lokalita:                            Bratislava - Kamzík 
Frekvenčný list:                Č.j.: 6051/10/2009 zo dňa 24.11.2009 
 

2.8.  Frekvencia:            107,7 MHz Stará Ľubovňa 
Lokalita:                            Stará Ľubovňa 
Frekvenčný list:                Č.j.: 6467/10/2002 zo dňa 04.07.2002 
 

2.9.  Frekvencia:            88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom 
Lokalita:                            Veľká Javorina 
Frekvenčný list:                Č.j.: 11329/10/2002 zo dňa 09.12.2002 
 

2.10.Frekvencia:            87,8 MHz Nitra 
Lokalita:                            Nitra (mesto) 
Frekvenčný list:                Č.j.: 3466/10/2008 zo dňa 21.04.2008 
 

2.11.Frekvencia:            90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom 
Lokalita:                            Nové mesto nad Váhom - okolie 
Frekvenčný list:                Č.j.: 11330/10/2002 zo dňa 13.12.2007 
 

2.12.Frekvencia:            91,9 MHz Zlaté Moravce 
Lokalita:                            Zlaté Moravce (mesto) 
Frekvenčný list:                Č.j.: 1810/10/2009 zo dňa 06.04.2009 
 

2.13.Frekvencia:            87,7 MHz Banská Bystrica 
Lokalita:                            Banská Bystrica – Suchá Hora 
Frekvenčný list:                Č.j.: 9554/10/2003 zo dňa 01.12.2003 
 

2.14.Frekvencia:           106,9 MHz Žilina 
Lokalita:                            Žilina - okolie 
Frekvenčný list:                Č.j.: 10231/10/2003 zo dňa 01.12.2003 
 

2.15.Frekvencia:            98,5 MHz Tornaľa 
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Lokalita:                            Tornaľa 
Frekvenčný list:                Č.j.: 3470/10/2008 zo dňa 21.04.2008 

 
    2.16.Frekvencia:                       99,6 MHz Lučenec   
   Lokalita:                       Lučenec 

Frekvenčný list:                 Č.j.: 1249/10/2010 zo dňa 16.03.2010 
 

    2.17.Frekvencia:           89,7 MHz Námestovo 
   Lokalita:            Námestovo   

Frekvenčný list:          Č.j.: 1250/10/2010 16.03.2010   
 

    2.18.Frekvencia:           92,5 MHz Nová Baňa  
   Lokalita:           Nová Baňa 

Frekvenčný list:                 Č.j.: 1253/10/2010 zo dňa 16.03.2010 
 

    2.19.Frekvencia:            93,8 MHz Rimavská Sobota 
   Lokalita:            Rimavská Sobota 

Frekvenčný list:           Č.j.: 1254/10/2010 zo dňa 16.03.2010 
 

    2.20.Frekvencia:            92,4 MHz Trstená  
   Lokalita:            Trstená 

Frekvenčný list:            Č.j.: 1256/10/2010 zo dňa 16.03.2010 
 

3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP    áno 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON               áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete              áno 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI    áno  
Prepínač hudba/reč M/S      áno 
Textový kanál RT      áno 
Hodiny a dátum CT                 áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Meno programového okruhu PS             JEMNE 
Číslo programu PIN      5354“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-12/712: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 193-PLO/D-3073/2010, zašle ho 
účastníkovi konania (TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.) spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku.  
T: 22.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK: 184-PLO/D-2682/2010 zo dňa 13.05.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava      číslo licencie: T/210 
 
Uznesenie č. 10-12/3.519: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
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o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 184-PLO/D-2682/2010 
zo dňa 13.05.2010 posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/210 účastníka konania: 
 
Slovak Telekom, a.s. 
Karadžičova 10 
825 13 Bratislava 
 
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     

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/210 nasledovne: 
 
1. Článok II., bod 2. Právne skutočnosti sa mení a znie 
„Právne skutočnosti:  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 

z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 20.05.2010, Oddiel: Sa, vložka číslo 
2081/B.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-12/713: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
184-PLO/D-2682/2010 a zašle ho účastníkovi konania, Slovak Telekom, a.s., Bratislava.  
T: 22.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK: 196-PLO/D-3194/2010 zo dňa 09.06.2010 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie na dočasné využitie 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava   
 
Uznesenie č. 10-12/4.520: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 196-PLO/D-3194/2010 
zo dňa 09.06.2010 posúdila žiadosť o pridelenie frekvencie na krátkodobé využívanie účastníka 
konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 15 
 
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     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
súhlasí s dočasným pridelením frekvencie 91,4 MHz Trenčín - mesto pre programovú službu 
Slovenský rozhlas 4 – Rádio_FM v dňoch 08.07. – 11.07.2010. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-12/714: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
196-PLO/D-3194/2010 a zašle ho účastníkovi konania, Slovenskému rozhlasu. 
T: 02.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK: 180-PLO/D-2753/2010 zo dňa 17.05.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: empat s.r.o., Vráble    
 
Uznesenie č. 10-121/5.521: 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. 180-
PLO/D-2753/2010 začatom dňa 17.05.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
empat s.r.o. 
Hlavná 35 
952 01 Vráble 
 
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  
 

empat s.r.o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 2 7  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
 
1. Druh licencie: celoplošné  digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, KDS, MMDS, MVDS 
2.   Názov programovej služby: empatia 
3.   Jazyk vysielania: slovenský  
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa  podania účastníka konania č. 2733/2010 zo dňa 17.05.2010)  
 
a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 20% 
Programy –min. 80 %  
Programy (100%):  
Spravodajstvo – 8,6 % 
Publicistika:  
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1. politická publicistika – 1,2% 
2. ostatná publicistika – 1,8 % 

Dokumentárne programy – 4 % 
Dramatické programy – 67 % 
Zábavné programy – 0,9 % 
Hudobné programy – 4,6% 
Vzdelávacie programy – 0,6 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 11,3 % 
Šport – 0 % 
 

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 18%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD , USB kľúč 
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 57% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 13% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 26669/N, oddiel: 
Sro, zo dňa 14.05.2010 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 26669/N, oddiel: Sro, zo dňa 14.05.2010 
 
 

III. 
 

 Doložky doplnkových obsahových služieb: 
a) názov doplnkovej obsahovej služby: EPTEX 
    špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
b) názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 
    špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých titulkov 
 
c) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG 
    špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: elektronický programový sprievodca 
 
Zahraničná doložka 
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1. teritóriumčlenských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom   
priestore 
2. a) názov doplnkovej obsahovej služby: EPTEX 
       špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
    b) názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 
        špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých titulkov 
 
   c) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG 
       špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: elektronický programový sprievodca 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
 
1. spôsob verejného prenosu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H, KDS, MMDS, MVDS 
2. v rámci iného verejného prenosu budú vysielané aj doplnkové obsahové služby: 
a)  názov doplnkovej obsahovej služby: EPTEX 
     špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 
b) názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 
    špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých titulkov 
 
c) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG 
    špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: elektronický programový sprievodca 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-12/715: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 180-PLO/D-
2753/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  empat s.r.o. spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK: 128-PLO/D-2034/2010 zo dňa 09.04.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava      číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 10-12/6.522: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 128-PLO/D-2034/2010  zo dňa 
09.04.2010 posúdila oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/88, z dôvodu zmeny 
podielov programových typov účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):  
 
GES Slovakia, s.r.o.  
Jelšová 11 
831 01 Bratislava 
 
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. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 



 13 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/88  zo dňa 18.05.2004 nasledovne: 
 
1. Článok III. ods. 1.) znie: 
„1)  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 09.04.2010 (č. podania 2034/2010, doplnené podľa podania č. 2806/2010 zo dňa 
20.05.2010):  
 
1. Programové typy: 
      a) Spravodajstvo: min. 2,5 % 
      b) Publicistika: 
 1. Politická publicistika: min. 0 % 
 2. Ostatná publicistika: min. 0 % 
      c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1. Programy pre deti: min. 0 % 
 2. Náboženské programy: min. 0 % 
 3. Literárno-dramatické programy: min. 0 % 
 4. Zábavné programy: min. 0 % 
 5. Hudobné programy: cca. 0 % 
      d) ostatný program: 97,5 % 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-12/716: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 128-PLO/D-2034/2010 písomné 
znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, GES Slovakia, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK: 156-PLO/D-2350/2010 zo dňa 26.04.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  
ÚK: TV AGENCY, s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/212 
 
Uznesenie č. 10-12/7.523: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 156-PLO/D-2350/2010  zo dňa 
26.04.2010 posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/212, z dôvodu zmeny 
podielov programových typov a sídla účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):  
 
TV AGENCY, s.r.o. 
Jelšová 11 
821 01 Bratislava 
 
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. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/212 zo dňa 17.06.2008 nasledovne: 
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sídlom spoločnosti TV AGENCY, s.r.o., je Jelšová 11, 821 01 Bratislava, 
 
1. Článok III. ods. 1.) znie: 
„1)  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 26.04.2010 (č. podania 2350/2010, doplnené podľa podania č. 2549/2010 zo dňa 
06.05.2010 a podľa podania č. 2988/2010 zo dňa 01.06.2010):  
 
a)Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie – max. 25%  
    Programy – min. 75%  
b) Programy (100%):  

Spravodajstvo – 41,6 % 
Publicistika:  
1) politická publicistika –  1,6 %  
2) ostatná publicistika – 56,2 %  
Dokumentárne programy – 0 %  
Dramatické programy –  0 %  
Zábavné programy –  0 %  
Hudobné programy –  0%  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0,6 %  
Šport – 0 %“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/717: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 156-PLO/D-2350/2010 písomné 
znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, TV AGENCY s.r.o., spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
Informácia o nevzniknutí licencie na televízne vysielanie  
ÚK: NFC, s.r.o., Veľká Lomnica      číslo licencie: T/234 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) berie na vedomie informáciu o zániku licencie 
na televízne  vysielanie č. T/234 držiteľa licencie NFC., s.r.o., Veľká Lomnica ku  dňu 25.04.2010 
podľa ustanovenia § 49 ods. 6) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko vysielateľ nedoručil Rade písomné 
vyhlásenie, že licenciu prijíma do 30 dní po doručení rozhodnutia o udelení licencie na televízne 
vysielanie.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/718: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
písomne vyrozumie spoločnosti NFC, s.r.o.  
T: 22.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Sťažnosti č. 2257/234-2010 zo dňa 20.04.2010 a 2381/235-2010 zo dňa 26.04.2010 
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)      
Prevádzkovateľ retransmisie: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, číslo registrácie: 
TKR/254                                                       
 
Uznesenie č. 10-12/9.524: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods.l až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 308/2000 Z. z.) 
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postupom podľa ustanovenia §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 
2257/234-2010 a 2381/235-2010, vedené voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/254, 
spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava a uznala sťažnosti podľa ustanovenia 
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/719: Kancelária Rady písomne upovedomí sťažovateľov o výsledku sťažností. 
T: 02.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
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 
 
Rada presúva bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/720: Kancelária Rady pripraví materiál na najbližšie zasadnutie Rady. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2141/218-2010      
(na vysielanie programu Noviny z dňa 11. 4. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-12/11.526: 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 11.04.2010 o cca 19:45 hod. odvysielal v rámci programu Noviny 
príspevok Zvláštni svedkovia, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/721: 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: 06.07.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-12/722: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 10-12/11.527: 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. 2141/218-2010 smerujúcu voči vysielaniu televízie JOJ a uznala sťažnosť v časti 
týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-12/723: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2088/215-2010      
(na vysielanie programu Noviny z dňa 13. 12. 2009)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 10-12/12.528: 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. 2088/215-2010, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-12/724: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2579/243-2010     
(na vysielanie programu Krimi noviny z dňa 10. 4. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-12/13.529: 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) a § 19 ods. 1 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 10.04.2010 o cca 19:17:35 hod. odvysielal 
v rámci programu Krimi noviny príspevok Pomáhajú im aj kňazi, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti a ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom 
mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti a dobrej povesti väzenského kňaza vykonávajúceho službu vo 
väznici v Leopoldove. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/725: 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 podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 06.07.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-12/726: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2220/229-2010       
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(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade z dní 6., 8., 13. a 15. 4. 2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-11/14.531: 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. 2220/229-2010, smerujúcu voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/727: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2735/249-2010     
(na vysielanie programu Ako uloviť družičku - hlasitosť reklamy z dňa 15.5.2010)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-12/15.532: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona 
č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 15.05.2010 o cca 20:40 hod. odvysielal program Ako uloviť 
družičku, v rámci ktorého odvysielal reklamný blok spôsobom, že zvuková intenzita vysielanej 
reklamy mohla byť vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného tesne pred odvysielaním 
reklamného bloku so začiatkom o cca 21:49 hod.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/728: 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: 06.07.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-12/729: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2666/246-2010     
(na vysielanie programu Bánovský denník z dňa 21.4.2010)  
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebr.   číslo licencie: T/227 
 
Uznesenie č. 10-12/16.533: 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 Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebr. vo veci možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 21.04.2010 o cca 
7.00 hod. a 18.00 hod. odvysielal v rámci programu Bánovský denník príspevok informujúci 
o návšteve ministra hospodárstva Ľ. Jahnátka v Bánovciach nad Bebravou, v  ktorom mohlo dôjsť 
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k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej pluralite v rámci vysielanej programovej 
služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/730: 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: 06.07.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-12/731: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 10-12/16.534: 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.2666/246-2010 smerujúcu voči vysielaniu televízie Bánovské televízne vysielanie a 
uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/732: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2783/256-2010     
(na vysielanie programu Krimi noviny z dňa 25. 4. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39 
      
Uznesenie č. 10-12/17.535: 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 25.04.2010 o cca 19:05 hod. odvysielal v rámci programu Krimi Noviny 
príspevok Z útulku vraj miznú psy, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/733: 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: 06.07.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-12/734: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2195/224-2010     
(na vysielanie programu Paľba z dňa 30.3.2010)  
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Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-12/18.536: 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. 2195/224-2010, 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. 10-12/735: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2286/230-2010     
(na vysielanie programu Paľba z dňa 16.3.2010)  
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-12/19.537: 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. 2286/230-2010, smerujúcu voči vysielaniu TV MARKÍZA a uznala sťažnosť podľa 
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/736: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2736/250-2010 
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 14. 5. 2010)  
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 10-12/20.538: 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. 2736/250-2010, 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. 10-12/737: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2552/242-2010 a č. 2722/254-2010 
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(na vysielanie programu Ooops! Na čierno z dňa 30. 4. 2010)  
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 10-12/21.539: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosti 
evidované pod č. 2552/242-2010 a 2722/254-2010 smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej 
služby Jednotka vysielateľa Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona a uznala ich podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/738: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.29/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorovaný deň: 14.5.2010) 
Vysielateľ: STV                 číslo licencie: vysielateľ zo zákona 
 
Uznesenie č. 10-12/22.540: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti so zaradením reklamného šotu Škoda o cca 18:02:24 hod. počas 
prenosu športového podujatia Slovensko – Dánsko (priamy prenos z hokejového stretnutia) 
odvysielaného dňa 14.05.2010  medzi 16:05-18:45 hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/739: 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: 06.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.30/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorovaný deň: 20. 4. 2010) 
Vysielateľ: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder, číslo licencie: T/42 
 
Uznesenie č. 10-12/23.541: 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. 30/10/TV 
o monitorovaní STUDIO PLUS TV skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 20.04.2010 
vysielateľa František Kováts – STUDIO PLUS TV s licenciou č. T/42 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/740: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
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K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.32/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 10. 5. 2010 a 11. 5. 2010) 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s. r. o.    číslo licencie: T/73 
 
Uznesenie č. 10-12/24.542: 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. 
32/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 10.05.2010 a 11.05.2010 vysielateľa s licenciou č. T/73  Televízie 
Turiec, s.r.o. nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/741: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.35/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 24.4.2010) 
Vysielateľ: Vepros s.r.o. Topoľníky               číslo licencie: T/82 
 
Uznesenie č. 10-12/25.543: 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 Vepros, s.r.o., Topoľníky vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 
308/2000 Z.z., v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania zo dňa 24.04.2010 o 16:00 
– 21:00 hod. na vyžiadanie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/742: 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: 06.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.37/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni:  12.5.2010) 
Vysielateľ: INFO KANÁL PLIEŠOVCE spol.s r.o.    číslo licencie: T/95 
 
Uznesenie č. 10-12/26.544: 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. 37/10/TV 
o monitorovaní IKP – INFO KANÁL PLIEŠOVCE skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo 
dňa 12.05.2010 vysielateľa INFO KANÁL PLIEŠOVCE spol. s r.o. s licenciou č. T/95 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-12/743: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.36/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 18.4.2010) 
Vysielateľ: TV Štrba s.r.o.                číslo licencie: T/124 
 
Uznesenie č. 10-12/27.545: 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. 27/10/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dňa 18.04.2010 vysielateľa TV Štrba, s r.o. s licenciou č. T/142 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/744: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.27/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 11.5. a 15.5.2010) 
Vysielateľ: TV Centrum, s.r.o.                číslo licencie: T/178 
 
Uznesenie č. 10-12/28.546: 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. 27/10/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dní 11.05.2010 a 15.05.2010 vysielateľa TV CENTRUM s r.o. s licenciou č. T/178 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/745: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 133-PLO/O-2170/2010 zo dňa 13.04.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1167/157-2010 a 1194/159-2010 smerujúcich voči 
vysielaniu Slovenskej televízie 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: oznámenia o vlastných programoch Kameňák 2, Zákon a poriadok: 
Špeciálna jednotka a  Miesto činu: Požiarnici/ 17.02.2010) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava 
 
Uznesenie č. 10-12/29.547: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 133-PLO/O-2170/2010 Slovenská televízia, vysielateľ na základe 
zákona  
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p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že dňa 17.02.2010 o cca 19:54 hod. odvysielal oznámenie o vlastných programoch Kameňák 2, Zákon 
a poriadok: Špeciálna jednotka a Miesto činu: Požiarnici, v ktorom neuviedol príslušné grafické 
symboly jednotného systému označovania, čím  došlo k nesprávnemu uplatneniu jednotného systému 
označovania, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1.000,00 €, slovom jedentisíc eur.  
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 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. 10-12/746: 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: 22.07.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-12/747: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia ich sťažností. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 111-PLO/O-1800/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 876/141-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy/ Zlepšenie podnikania/ 18.01.2010) 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava                   číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 10-12/30.548: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 111-PLO/O-1800/2010 spoločnosť C.E.N. s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

 porušil povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že dňa 18.01.2010 o cca 16:42:55 – 16:51:44 hod. odvysielal v rámci programu „Správy“ príspevok 
„Zlepšenie podnikania“ obsahujúci informácie o spoločnosti Dexia banka Slovensko a.s., ktoré 
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naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 
Z.z., 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4.000,00 €, slovom štyritisíc 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 ***09, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/748: 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: 22.07.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-12/749: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 114-PLO/O-1803/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 877/142-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy/ TA3 v nových autách/ 20.01.2010) 
ÚK:  C.E.N. s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 10-12/31.549: 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. 114-PLO/O-1803/2010 C.E.N. s.r.o., 
 

p o r u š i l 

povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že v programe Správy dňa 20.01.2010 o cca 16:30 hod. odvysielal príspevok TA3 v nových autách, 
obsahujúci informácie o automobiloch značky Mercedes, ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej 
komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z., 
 
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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4.000,00 €, slovom štyritisíc eur. 
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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 ***09, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/750: 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: 22.07.2010        Z: PLO 
 
Úloha č. 10-12/751: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
32/ SK č.: 161-PLO/O-2498/2010 zo dňa 27.04.2010 
Doplnenie:  Správa č. 8/2010/TV o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej televízie 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g)  a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 
308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: vysielanie zo dňa 15.02., 17.02. a 22.02.2010 v čase od 17:00 hod. do 
20:00 hod.) 
ÚK: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o., Bratislava   číslo licencie: T/112 
 
Uznesenie č. 10-12/32.550: 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. 
161-PLO/O-2498/2010 vedené voči spoločnosti Devínskonovoveská televízia, spol. s r. o., v časti 
týkajúcej sa možného porušenia §  ods. 16 ods. 3písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 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. 10-12/752: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 08.07.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-12/32.551: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 161-PLO/O-2498/2010 spoločnosť Devínskonovoveská televízia, spol. 
s r. o. 
 

porušil 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 programovej služby Devínskonovoveská 
televízia z dní 15.02.2010 v čase od 17:00 do 20:00 hod., 17.02.2010 v čase od 17:00 do 20:00 hod. 
a 22.02.2010 v čase od 17:00 do 20:00 hod., 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-12/753: 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: 22.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 115-PLO/O-1804/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 929/144-2010 a  č. 1097/149-2010 smerujúcich  proti 
vysielaniu  TV JOJ 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Oni sa vrátia/ 08.02.2010) 
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Rada presúva bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-12/754: Kancelária Rady predloží správne konanie č. 115-PLO/O-1804/2010 na 
zasadanie Rady dňa 06.07.2010.  
T: 06.07.2010                                                             Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
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 
 
Uznesenie č. 10-12/34.553: 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. 122-PLO/O-1811/2010 spoločnosť MAC TV s.r.o.    
 

p o r u š i l  

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

tým, 
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že dňa 11.01.2010 o cca 12:02 hod. odvysielal program Veľmi nebezpečné známosti, ktorý označil ako 
nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu 
jednotného systému označovania,  
 
Uznesenie bolo prijaté 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 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, VS0910, KS6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/755: 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: 22.07.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-12/756: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 02.07.2010          Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 171 -PLO/O-2670/2010 zo dňa 11.05.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1728/186-2010 a 1729/187-2010 smerujúcich proti 
vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
(monitorovaný program/deň: Terminátor 3:Vzbura strojov/19.03.2010) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
ÚP:10.00 hod  
 
Rada presúva bod programu na ďalšie zasadnutie Rady 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/757: Kancelária Rady predloží správne konanie č. 171-PLO/O-2670/2010 na 
zasadanie Rady dňa 06.07.2010.  
T: 06.07.2010                                                             Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 132-PLO/O-2169/2010 zo dňa 13.04.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1100/150-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
(monitorovaný program/deň: Pearl Harbor/18.02.2010) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
ÚP:10.00 hod  
 
Rada presúva bod programu na ďalšie zasadnutie Rady 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-12/758: Kancelária Rady predloží správne konanie č. 132-PLO/O-2169/2010 na 
zasadanie Rady dňa 06.07.2010.  
T: 06.07.2010                    Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 119-PLO/O-1808/2010 zo dňa 23.03.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 727/136-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
(monitorovaný program/deň: Gejša/ 27.01.2010) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
ÚP:10.00 hod  
 
Rada presúva bod programu na ďalšie zasadnutie Rady 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/759: Kancelária Rady predloží správne konanie č. 119-PLO/O-1808/2010 na 
zasadanie Rady 06.07.2010. 
T: 06.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 170-PLO/O-2669/2010 zo dňa 11.05.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1673/183-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
(monitorovaný program/deň: Monk/ 17.03.2010) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
ÚP:10.00 hod  
 
Rada presúva bod programu na ďalšie zasadnutie Rady 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/760: Kancelária Rady predloží správne konanie č. 170-PLO/O-2669/2010 na 
zasadanie Rady 06.07.2010. 
T: 06.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 175-PgO/O-2162/2009 zo dňa 19.05.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1144/57-2009, 1138/56-209 a č. 1157/58-2009 
smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) (§ 32 ods. 12  zákona 
č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)   
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio)/ 21.03.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-12/39.558: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 175-PgO/O-2162/2009 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  
(§ 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného do 14.12.2009) 
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tým, 

 
že dňa 21.03.2009 o cca 19.00 hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny informácie týkajúce 
sa programu Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio), cit.: „Televízia Markíza pripravila špeciálne 
volebné štúdio, ktoré začne krátko pred zatvorením volebných miestností. Moderátori Zlatica 
Puškárová a Gábor Grendel vám už povedia viac.“, „Dobrý večer z nášho volebného štúdia.“, 
„Už o necelé tri hodiny sa uzatvoria volebné miestnosti.“, „No a krátko predtým, ako sa definitívne 
skončí prvé kolo prezidentských volieb, sa vám prihlásime z nášho prezidentského štúdia, v ktorom 
uvidíte prvé reakcie.“, „Prvé výsledky a takisto aj rozhovory s analytikmi, či s osobnosťami.“, 
„Myslím, že atmosféra tu bude naozaj zaujímavá, privítame osobnosti, ktoré zviditeľnili Slovensko v 
zahraničí.“, „Ešte stále môžete voliť. Mimochodom Zlatica, stihla si to?“, 
„Tak, tak, ale stihla. Čo ty Gábor?“, „Ja som už tiež volil, takže z mojej strany všetko pripravené, 
vidíme sa večer.“, „Dovidenia.“  ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie 
podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného do 
14.12.2009), 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá, 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10.000,00 € , slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***10, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/761: 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: 22.07.2010          Z: PLO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 176-PgO/O-2163/2009 zo dňa 19.05.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1144/57-2009, 1138/56-209 a č. 1157/58-2009 
smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) (§ 32 ods. 12  zákona 
č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)   
(monitorovaný program/deň: Dnes/ informácie o pripravovanom programe Paľba/ 23.03.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-12/40.559: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 176-PgO/O-2163/2009 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  
(§ 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného do 14.12.2009) 
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tým, 

 
že dňa 23.03.2009 o cca 19.20 hod. odvysielal v rámci programu Dnes informácie o pripravovanom 
programe Paľba, cit.: „Na súde skončil prípad sexuálneho obťažovania. Reportérka Paľby získala 
šokujúce svedectvo ženy, ktorá sa nebála a svoj prípad zverejnila. Viac už Henrich Krejča, Henrich.“, 
„Dobrý večer. Dnes vám vyrozprávame žalostný príbeh ženy. Šéf ju pravidelne obťažoval a pritom sa 
ukájal. Po niekoľko mesačnom utrpení sa žena začala brániť a svojho šéfa zažalovala.“, „Vytiahol ma 
zo stoličky, zatlačil do kúta. Nútil ma porno pozerať v práci.“, „Zároveň vám tiež ukážeme reportáž o 
tom, ako sa kvôli vidine veľkého bohatstva necháme ľahko zmanipulovať. Falošné výhry, falošné 
lotérie, vymyslené dedičstvá a Slováci prišli o milióny.“, „Nigérijské listy na Slovensku stále útočia. 
Slováci sú nepoučiteľní.“, „Bolo to milión euro.“ , „A dnes bude Paľba patriť aj Romanovi 
Červenkovi. Mal si opäť zavariť a už ho aj stihli obviniť z výtržníctva. Ale bolo to naozaj tak?“, „Ďalší 
škandál a v hlavných úlohách opäť polícia a Roman Červenka.“, „Chcú mi ho dať do basy, aby 
nemohol hovoriť.“,  „Policajti sa mi chcú pomstiť.“,  „Viac sa samozrejme dozviete v dnešnom vydaní 
Paľby.“  ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona 
č. 308/2000 Z.z. (§ 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z. účinného do 14.12.2009), 
 

za čo mu ukladá, 
 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm. 
a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10.000,00 €, slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***10, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-12/762: 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: 22.07.2010          Z: PLO 

 
41/ Rôzne 
1/ SK č.: 144-PLO/O-R07/2010 z 29.03.2010  
(vo veci pridelenia frekvencie 105,9 MHz Nitra) 
Schválenie rozhodnutia č. RZK/62/2010 z 25.05.2010 
(vo veci zastavenia správneho konania z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu) 
ÚK: ZED - COMMERCIAL, s.r.o. , Bratislava;  JOLIN, s.r.o., Nitra 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie znenie rozhodnutia č. RZK/62/2010 v znení 
predloženom Kanceláriou Rady.  
 
Úloha č. 10-12/763: Kancelária Rady odošle písomné vyhotovenie rozhodnutia č. RZK/62/2010 
účastníkom konania ZED – COMMERCIAL, s.r.o. a JOLIN, s.r.o. 
T: 25.06.2010          Z: PLO 
 
2/ SK č.: 90-PLO/O-1544/2010 zo dňa 09.03.2010 
Schválenie rozhodnutia č. RL/33/2010 z 08.06.2010 
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.)   
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(monitorovaný program/deň: Z prvej ruky/ 28.12.2009) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava        
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie znenie rozhodnutia č. RL/33/2010 z 08.06.2010.  
 
Úloha č. 10-12/764: Kancelária Rady odošle písomné vyhotovenie rozhodnutia č. RL/33/2010 
z 08.06.2010 účastníkovi konania Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona 
T: 25.06.2010        Z: PLO 
 
3/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 20.04.2010 – www.tvkarpaty.sk 
Oznamovateľ: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany 
 
Rada prijíma oznámenie spoločnosti TV Karpaty, s.r.o. zo dňa 20.04.2010 v časti týkajúcej sa sekcií 
„Video správy, Archív relácie, Najnovšie správy a Rýchle správy“ 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. 10-12/765: Kancelária Rady upovedomí oznamovateľa, spoločnosť TV Karpaty, s.r.o., o 
vybavení jeho oznámenia zo dňa 20.04.2010. 
T: 02.07.2010        Z: PLO 
 
4/ Žiadosť o vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie na rozhlasové terestriálne 
vysielanie 
Žiadateľ: RADIO, a.s., Bratislava                                                                           číslo licencie: R/71 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie žiadosť vysielateľa RADIO, a.s., Bratislava zo dňa 
09.06.2010 na vedomie.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-12/766: Kancelária Rady zašle vysielateľovi RADIO, a.s., Bratislava odpoveď na žiadosť 
zo dňa 09.06.2010. 
T: 22.07.2010        Z: PLO 
 
5/ Sťažnosť č. 3100/276-2010 na vysielanie z dňa 03.06.2010   
 
Uznesenie č. 10-12/41.560: 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. 3100/276-2010, smerujúcu voči vysielaniu volebného spotu politickej strany SDĽ 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-12/767: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.07.2010        Z: PgO 
 
6/ Priebežné výsledky monitorovania v období kampane a volieb do NR SR (monitorované 
obdobie: 22.5.-12.6.2010)  
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Rada berie na vedomie priebežné výsledky monitorovania v období kampane a volieb do NR SR 
(monitorované obdobie: 22.5.-12.6.2010) . 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
7/ Informácia o právnom zastupovaní v právnej veci Rada pre vysielanie a retransmisiu/SH 
CLASSIC, spol. s r.o., o náhradu škody  
 
Rada berie na vedomie informáciu o právnom zastupovaní v právnej veci Rada pre vysielanie 
a retransmisiu / SH CLASSIC, spol. s r.o. o náhradu škody 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-12/768: Kancelária Rady spracuje Návrh dodatku č. 14 k Zmluve o poskytnutí právnej 
pomoci zo dňa 27.05.1994 podľa pripomienok Rady 
T: 06.07.2010        Z: PLO 
 
8/ Plán zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu na II. polrok 2010 
 
Rada berie na vedomie plán zasadnutí Rady na II. polrok 2010. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave dňa 22.06.2010 
 
 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
                                                                   

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 


