
Zápisnica č. 13/2010
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 06.07.2010 

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

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

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

Program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 168-PLO/D-2584/2010 zo dňa 10.05.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/43
ÚK: Regionálna  televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza číslo licencie: T/43

3/ SK: 194-PLO/D-3101/2010 zo dňa 04.06.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne  vysielanie
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o., Galanta 

4/ SK: 181-PLO/D-2714/2010 zo dňa 17.05.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok

5/ SK: 163-PLO/D-2768/2010 zo dňa 18.05.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: VARES, s.r.o., Banská Bystrica

6/ SK: 167-PLO/D-2886/2010 zo dňa 26.05.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: NFC, s.r.o., Veľká Lomnica

7/ SK: 188-PLO/O-2903/2010 zo dňa 11.06.2010
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. číslo licencie: R/93
ÚK: Marek Petráš, Košice

8/ SK: 48-PLO/O-944/2010 zo dňa 09.02.2010
vo veci  dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Towercom, a. s., Bratislava

9/ Sťažnosť č. 3278/292-2010 zo dňa 14.06.2010 
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
Prevádzkovateľ retransmisie: 
Správa káblových rozvodov s.r.o., Partizánske,  číslo registrácie: TKR/300 

10/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (podanie zo dňa 07.04.2010)
vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
MEDIA PLANET, s.r.o., Bratislava
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11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2830/263-2010
(na vysielanie programu Zóna smrti : Sopka v Nev Yorku z dňa 14.5.2010) 
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2495/239-2010
(na vysielanie programu Columbo zasahuje – hlasitosť reklamy  z dňa 2.5.2010) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: TD/7

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2830/266-2010
(na vysielanie programu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 14. 5. 2010) 
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2889/267-2010
(na vysielanie programu Paľba zo dňa 27. 4. 2010) 
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2922/269-2010
(na vysielanie v čase od 10:00 do 11:00 hod. zo dňa 28. 5. 2010) 
Vysielateľ: EUROPA 2, a. s.   číslo licencie: R/49

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2851/258-2010
(na vysielanie programu Hodina H zo dňa 20. 5. 2010) 
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.  číslo licencie: T/126

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2856/259-2010
(na vysielanie programu Týždenník z dní 12. 5. – 19. 5. 2010) 
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.  číslo licencie: T/126

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2877/261-2010
(na vysielanie programu Týždenník z dní 12. 5. – 19. 5. 2010) 
Vysielateľ: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“  číslo licencie: T/126

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2710/248-2010
(na vysielanie programu Trenčiansky samosprávny kraj z dní 30. 4. – 7. 5. 2010) 
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.  číslo licencie: T/126

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2540/241-2010
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 2. 5. 2010) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2737/251-2010, 2738/252-2010, 2739/253-2010 
(na vysielanie programu O 5 minút 12  z dňa 16. 5. 2010) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
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22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2830/265-2010
(na vysielanie programu Kosti z dňa 14. 5. 2010) 
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.    číslo licencie: T/39

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2990/274-2010
(na vysielanie programu Profesionáli z dňa 30. 5. 2010) 
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.    číslo licencie: T/39

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3136/279-2010
(na vysielanie programu Hitová klasika z dňa 3. 5. 2010) 
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.     číslo licencie: R/66

25/ 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

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2833/257-2010
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 20.5.2010) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2830/264-2010
(na vysielanie programu C.S.I.- Kriminálka New York z dňa 14. 5. 2010) 
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.    číslo licencie: T/39

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2968/272-2010
(na vysielanie programu Van Helsing  z dňa 31.5. 2010) 
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.    číslo licencie: T/39

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2919/268-2010
(na vysielanie programu Odsúdené  z dňa 27.5. 2010) 
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.    číslo licencie: T/39

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2940/270-2010 
(na vysielanie programu Ooops! Na čierno  z dňa 28. 5. 2010) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

31/ Kontrolný monitoring
Správa č.38/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 18. 4. 2010)
Vysielateľ: CARISMA spol. s r.o. Dvory and Žitavou číslo licencie: T/115

32/ Kontrolný monitoring
Správa č.10/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 19.4.2010)
Vysielateľ: RÁDIO KISSs.r.o.         číslo licencie: R/77
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33/ Kontrolný monitoring
Správa č.40/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 10.5.2010)
Vysielateľ: Hlohovská televízia, s.r.o., Hlohovec číslo licencie: T/137

34/ Kontrolný monitoring
Správa č.34/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 10.5. a 17.5.2010)
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany číslo licencie: T/181

35/ Kontrolný monitoring
Správa č. 41/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorovaný program z dňa: Noviny z 16. 5. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.    číslo licencie: T/39

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 42/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorovaný program z dňa: Lampa 29. 4. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.    číslo licencie: T/219

37/ SK č.: 178-PLO/O-2677/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1331/1731-2010,  1332/174-2010 smerujúcich proti 
vysielaniu Slovenskej televízie 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: oznámenia o vlastných programoch Mýtus, Miesto činu:Hlad po láske, 
Jolly Joker/ 03.03.2010)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava

38/ SK č.: 173-PLO/O-2672/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 1873/199-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia VIVA
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Coffee time/ 29.03.2010)
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava číslo licencie: R/70

39/ SK č.: 131-PLO/O-2168/2010 zo dňa 13.04.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 964/145-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej 
televízie
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: O 5 minút 12/07.02.2010)
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

40/ 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

41/ SK č.: 134-PLO/O-2171/2010 zo dňa 13.04.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažností č. 1140/154-2010, 1141/155-2010 a 1288/169-2010 
smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Šport/Tragická smrť sánkara/13.02.2010)
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ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

42/ 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

43/ 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

44/ 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

45/ 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

46/ SK č.: 174-PgO/O-2161/2009 zo dňa 08.06.2009
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/Mimoriadna relácia na telo/17.03.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41

47/ SK č.: 121-PLO/O-1810/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č.  776/139-2010 smerujúcej  proti vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Miss Slovensko 2010/ 22.01.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41,0

48/ Rôzne
*******************

K bodu 1/ 

Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Celkom bolo  Radou  od  začiatku  roka  uložených  768  úloh.  Všetky  úlohy  termínované  ku  dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 10-13/1.561:  Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 2/
SK: 168-PLO/D-2584/2010 zo dňa 10.05.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/43
ÚK: Regionálna  televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza číslo licencie: T/43

Uznesenie č. 10-13/2.562: 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. 168-PLO/D-2584/2010  zo 
dňa 10.05.2010, posúdila doručené podanie  o zmene licencie č. T/43 z dôvodu zmeny programovej 
skladby vysielania účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

Regionálna  televízia Prievidza, s.r.o. 
Matice slovenskej 10
971 01 Prievidza 

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

rozhodnutie:

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

zastavuje

správne konanie č. 168-PLO/D-2584/2010  zo dňa 10.05.2010,  z dôvodu,  že účastník konania dňa 
16.06.2010 vzal podanie vo veci zmeny licencie č. T/43 v plnom rozsahu späť. 

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č.  10-13/769: Kancelária  Rady vyhotoví  písomné  rozhodnutie  v  správnom konaní  č. 168-
PLO/D-2584/2010 ,  zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., 
Prievidza.
T: 06.08.2010 Z: PLO

K bodu 3/ 
SK: 194-PLO/D-3101/2010 zo dňa 04.06.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne  vysielanie
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o., Galanta 

Uznesenie č. 10-13/3.563: 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.194-
PLO/D-3101/2010 zo dňa 04.06.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, 
doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“):

KREATIV GA spol. s r.o. 
Drevená 888
924 01 Galanta 

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 :
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Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní

u d e ľ u j e

spoločnosti KREATIV GA spol. s r.o., Drevená 888, 924 01 Galanta

l i c e n c i u  č .  T D / 2 9

na digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok:

I.

1. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB –S, DVB-C, DVB-H
2.   Názov programovej služby: RTV KREA 
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.p.d.  3101 zo dňa 04.06.2010 doplneného podaním č.p.d. 3313 
dňa 16.06.2010 :
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie -  max. 92 % 
Programy –                   min.8 % 
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo - 0 %
Publicisticka:
1) polit.publicistika - 0 %
2) ostatná publicistika - 100 % 
  Dokumentárne programy - 0 %

  Dramatické programy - 0 %
  Zábavné programy -  0 % 
  Hudobné programy - 0 %
  Vzdelávacie programy - 0 %
  Náboženské programy - 0 %
  Detské programy - 0 %
  Šport -0 % 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom  
záujme: min.: 15 % 

7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu  záznam  vysielania  programovej  služby:  DVD  nosič  v  požadovanom  formáte  a 
zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, 
avi, mp4)

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej  služby vyhradený európskym dielam: min.  
50 %. 

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: podľa ustanovenia § 25 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

10.  Zaradenie  vysielateľa  na  účely  prístupu  verejnosti  k  významným  podujatiam:  vysielateľ  s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.)

11. Jednotný systém označovania: v zmysle Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
589/2007 Z. z.

II.
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1.  Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 
04.06.2010; Oddiel: Sro, vložka číslo: 19035/T.

2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Trnava zo dňa 04.06.2010; Oddiel: Sro, vložka číslo: 19035/T.

III.

Doložka iného verejného prenosu:
a) spôsob verejného prenosu:  satelitom v  príslušnom štandarde  digitálneho televízneho príjmu   

(DVB-S)
b) spôsob verejného prenosu:  KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu (DVB-C)
c) spôsob  verejného  prenosu:  terestriálne  v  príslušnom  štandarde  digitálneho  mobilného  príjmu 

(DVB-H a jeho varianty)

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha  č.  10-13/770: Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  194-PLO/D-
3101/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti KREATIV GA spol. s r.o., Galanta spolu s 
výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 06.08.2010 Z: PLO

K bodu 4/
SK: 181-PLO/D-2714/2010 zo dňa 17.05.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok

Uznesenie č. 10-13/4.564: Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods.1 a 3 a  § 5 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 
181-PLO/D-2714/2010  zo  dňa  17.05.2010,   posúdila  žiadosť  o  udelenie  licencie  na  televízne 
vysielanie  účastníka konania:

Kabel TV Močenok, s.r.o. 
Sv. Gorazda 631/84
951 31 Močenok 

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

rozhodnutie: 

Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  udeľuje spoločnosti  Kabel TV Močenok, s.r.o. 
Močenok

licenciu č. T/237  
na televízne vysielanie  za týchto podmienok:

I.

(1) Názov programovej služby:  Televízia Močenok
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 

(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
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(4) Územný rozsah vysielania: lokálny 
(5) Jazyk vysielania: slovenský

II. 

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

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, zo dňa 06.05.2010, vložka 
číslo:16136/T zoznam výpisov č.Ko-4724/2010

 2.Údaje  o štatutárnych  orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa  s  licenciou:  podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Trnava, zo dňa 06.05.2010, vložka číslo:16136/T zoznam 
výpisov č.Ko-4724/2010“

III.

1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade dňa 
17.05.2010 (č.p.d.2714/2010):
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: 87 %
2. Programy: 13%
b/ Programy (100%): 
1. Spravodajstvo: 0%
2. Publicistika: 96%

2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 96%

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

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

vysielacieho času: 0 % 

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programom vo verejnom záujme: 13 %
3. Podiel  vysielacieho  času  vo  vysielaní  televíznej  programovej  služby,  ktorý  je  vyhradený 

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

európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 
5. Zaradenie vysielateľa (§ 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.): vysielateľ s obmedzeným prístupom 

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

programovej služby( stránkovanie teletextu): nevysiela teletext

IV.

1.  Programová  služba  je  vysielaná  prostredníctvom  KDS  na  základe  registrácie  č.  TKR/173, 
prevádzkovanej  spoločnosťou Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok. 

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

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-13/771: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o udelení licencie v správnom konaní č. 
181-PLO/D-2714/2010, zašle ho účastníkovi konania, spol. Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok a 
vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 06.08.2010 Z: PLO

K bodu 5/
SK: 163-PLO/D-2768/2010 zo dňa 18.05.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: VARES, s.r.o., Banská Bystrica

Uznesenie č. 10-13/5.565: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila žiadosť o 
udelenie  licencie  na  televízne  vysielanie  v  správnom  konaní  č.  163-PLO/D-2768/2010  zo  dňa 
18.05.2010, účastníka konania:

VARES,  s.r.o.
Chalupkova 25
974 01 Banská Bystrica
 
a po zistení  potrebných podkladov pre  rozhodnutie  podľa zák.  č.71/1967 Zb.  o  správnom konaní 

vydáva toto

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

Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania
 

u d e ľ u j e

spoločnosti VARES, s.r.o.

licenciu č. T/236

na televízne vysielanie za týchto podmienok:

 „I.

(1) Názov programovej služby: INFOKANÁL VARES
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
(4) Územný rozsah vysielania: regionálny 

II.

Právne skutočnosti spoločnosti: 
(1) Údaje  o  osobách,  ktoré  majú  účasť  na  základnom  imaní  vysielateľa,  alebo  podiel  na 
hlasovacích  právach:  podľa  výpisu  z  Obchodného  registra  Okresného  súdu  Banská  Bystrica, 
vložka číslo: 2945/S, oddiel: Sro, zo dňa 17.05.2010
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica,  vložka číslo: 2945/S, oddiel: Sro, zo dňa 
17.05.2010
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III.

1.) Podiely programových typov za bežný mesiac,  určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 18.05.2010 (č.d.p. 2768/2010)

a) Programová služba (100%)
Doplnkové vysielanie – 100%
Programy – 0% (z toho preberaný program - %)
b) Programy (0%)
Spravodajstvo - 0%
Publicistika: 0%

1) poli. publicistika - 0%
2) ostatná publicistika – 0%

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

2.)  Navrhovaný  podiel  vysielacieho  času  (bežný  mesiac)  vyhradeného  vysielaniu  programov  vo 
verejnom záujme: 0 %

3.)  Druh  technického  nosiča,  na  ktorom  vysielateľ  poskytne  rade  záznam  svojho  vysielania 
(ustanovenie §16 ods. 3 písm l/ ): DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite

4.) Jazyk vysielania: slovenský

5.) Podmienky vysielania teletextu: nevysiela
  

6.)  Podiel  vysielacieho  času  vo  vysielaní  televíznej  programovej  služby,  ktorý  je  vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: 0 %

7.) Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania  a  o  podmienkach  jeho  uplatňovania:  podľa  Jednotného  systému  označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.)

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

IV.

1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom VARES, s.r.o. TKR/107

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č.  10-13/772: 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.  163-PLO/D-2768/2010,  zašle  ho 
účastníkovi konania, spoločnosti VARES, s.r.o., spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 06.08.2010 Z: PLO

K bodu 6/ 
SK: 167-PLO/D-2886/2010 zo dňa 26.05.2010
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vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: NFC, s.r.o., Veľká Lomnica

Uznesenie č. 10-13/6.566: 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. 167-
PLO/D-2886/2010 začatom dňa  26.05.2010,  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“):

NFC, s.r.o.
Tatranská  697/148
059 52 Veľká Lomnica

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 e ľ u j e

NFC, s.r.o.

l i c e n c i u  č .  T D / 2 8

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, DVB-C, DRM

2.   Názov programovej služby: 3V
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. 2886/2010 zo dňa 26.05.2010, doplnené podaním č. 
3023/2010 zo dňa 02.06.2010 a podaním č. 3225/2010 zo dňa 11.06.2010) 

a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 89 %
Programy –min. 11 %

b) Programy (100%): 
Spravodajstvo – 0 %
Publicistika: 
1. politická publicistika – 0%
2. ostatná publicistika – 100 %
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 0 %
Hudobné programy – 0 %
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Vzdelávacie programy – 0 %
Náboženské programy – 0 %
Detské programy – 0 %
Šport – 0 %

6.   Podiel  vysielacieho  času  (za  bežný  mesiac)  vo  vysielaní  programovej  služby  vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 50% 

7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby:
DVD nosič v požadovanom formáte /mpeg, wmv/ a zodpovedajúcej kvalite 

8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 51%

9.  Podiel  vysielacieho  času  vo  vysielaní  programovej  služby  vyhradený  európskym  dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0%

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam:  vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) 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 Prešov, vložka číslo: 21231/P, oddiel: 
Sro, zo dňa 31.05.2010
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 21231/P, oddiel: Sro, zo dňa 31.05.2010

III.

Doložky doplnkových obsahových služieb: nevysiela

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

 - terestriálne v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu (DVB-H a jeho varianty)
 - analógový prenos signálu v KDS
 - digitálny prenos signálu v MVDS
 - analógový prenos signálu v MMDS

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-13/773: Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  167-PLO/D-
2886/2010  a  zašle  ho  účastníkovi  konania,  spoločnosti   NFC,  s.r.o. spolu  s  výzvou  na  úhradu 
správneho poplatku.
T: 06.08.2010 Z: PLO
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K bodu 7/
SK: 188-PLO/O-2903/2010 zo dňa 11.06.2010
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. číslo licencie: R/93
ÚK: Marek Petráš, Košice

Uznesenie č. 10-13/7.567: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v 
správnom konaní č. 188-PLO/O-2903/2010 zo dňa 11.06.2010 vo veci možného naplnenia skutkovej 
podstaty podľa § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu,  že frekvencia 106,9 MHz 
Košice nie je vysielateľom využívaná na účely, na ktoré mu bola pridelená, vedené voči účastníkovi 
konania:

Marek Petráš
Mäsiarska 63
040 01 Košice

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

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

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

z a s t a v u j e

správne konanie č.  188-PLO/O-2903/2010 zo dňa 11.06.2010 z dôvodu, že odpadol dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/774: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 188-PLO/O-
2903/2010 a zašle ho účastníkovi konania.  
T: 06.08.2010 Z: PLO

K bodu 8/
SK: 48-PLO/O-944/2010 zo dňa 09.02.2010
vo veci  dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Towercom, a. s., Bratislava

Uznesenie č. 10-13/8.568: 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. 48-PLO/O-944/2010 Towercom, a. s.,

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým,

že prevádzkoval retransmisiu bez jej registrácie,
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Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa § 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. 10-13/775: 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: 06.08.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/776: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PLO

K bodu 9/
Sťažnosť č. 3278/292-2010 zo dňa 14.06.2010 
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
Prevádzkovateľ retransmisie: 
Správa káblových rozvodov s.r.o., Partizánske,  číslo registrácie: TKR/300   

Uznesenie č. 10-13/9.569: 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/300, spoločnosti 
SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o., Partizánske 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.  10-13/777: 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: 20.07.2010 Z: PLO

Úloha  č.  10-13/778: Kancelária  Rady  upovedomí  sťažovateľa  o  začatí  správneho  konania  voči 
prevádzkovateľovi retransmisie. 
T: 16.07.2010 Z: PLO

K bodu 10/
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. (podanie zo dňa 07.04.2010)
vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
MEDIA PLANET, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 10-13/10.570: 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  spoločnosti  MEDIA 
PLANET s.r.o.  vo veci  možného porušenia ustanovenia  § 15a ods.  2 zákona č.  308/2000 Z.z.  v 
súvislosti  s  možným  poskytovaním  retransmisie  bez  oprávnenia na  internetovej  stránke 
www.respublica.sk.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č.  10-13/779: Kancelária  Rady písomne  upovedomí  spoločnosť  MEDIA PLANET  s.r.o.  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: 20.07.2010 Z: PLO

Uznesenie č. 10-13/10.571: Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti MEDIA PLANET s.r.o. zo 
dňa 07.04.2010 týkajúce sa služby www.respublica.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. 10-13/780: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť MEDIA PLANET s.r.o. o vybavení jej 
oznámenia zo dňa 07.04.2010.
T: 20.07.2010 Z: PLO

K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2830/263-2010
(na vysielanie programu Zóna smrti : Sopka v New Yorku z dňa 14.5.2010) 
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-13/11.572: 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 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 14.5.2010 o cca 09:35 hod. odvysielal program Zóna smrti : Sopka v New 
Yorku, označením ktorého ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov mohlo dôjsť k 
nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/781: 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: 20.07.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/782: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2495/239-2010
(na vysielanie programu Columbo zasahuje – hlasitosť reklamy  z dňa 2.5.2010) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: TD/7

Uznesenie č. 10-13/12.573: 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.  2495/239-2010,  smerujúcu  voči  vysielaniu televízie  DOMA  vysielateľa  s  licenciou  č.  TD/7 
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MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.  a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/783: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2830/266-2010
(na vysielanie programu NCIS: Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 14. 5. 2010) 
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-13/13.574: 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 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v  súvislosti  s  tým,  že  dňa  14.05.2010  o  cca  16:04  hod.  odvysielal  program  NCIS  -  Námorný  
vyšetrovací úrad,  označením ktorého ako nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/784: 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: 20.07.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/785: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2889/267-2010
(na vysielanie programu Paľba zo dňa 27. 4. 2010) 
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-13/14.575: 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. 2889/267-2010, 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. 10-13/786: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2922/269-2010
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(na vysielanie v čase od 10:00 do 11:00 hod. zo dňa 28. 5. 2010) 
Vysielateľ: EUROPA 2, a. s.   číslo licencie: R/49

Uznesenie č. 10-13/15.576: 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. 2922/269-2010, smerujúcu voči vysielaniu EUROPA 2, a. s. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/787: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2851/258-2010
(na vysielanie programu Hodina H zo dňa 20. 5. 2010) 
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.  číslo licencie: T/126

Uznesenie č. 10-13/16.577: 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. 2851/258-2010, smerujúcu voči vysielaniu spoločnosti "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o."  a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/788: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2856/259-2010
(na vysielanie programu Týždenník z dní 12. 5. – 19. 5. 2010) 
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.  číslo licencie: T/126

Uznesenie č. 10-13/17.578: 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 SLOVAKIA okolo  sveta  s.r.o.  vo  veci  možného  porušenia  § 31a ods.  4 zákona  č. 
308/2000  Z.z.,  v  súvislosti  s  tým,  že  v  programe  Týždenník odvysielanom  v  dňoch  12.05.2010, 
13.05.2010,  14.05.2010,  15.05.2010,  16.05.2010,  17.05.2010,  18.05.2010  a  19.05.2010  odvysielal 
príspevok Detské zariadenie Neposedko v nákupnom centre v Trenčíne, obsahujúci informácie o tomto 
zariadení, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z.z.   

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-13/789: 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: 20.07.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/790: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2877/261-2010
(na vysielanie programu Týždenník z dní 12. 5. – 19. 5. 2010) 
Vysielateľ: „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“  číslo licencie: T/126

Uznesenie č. 10-13/18.579: 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.  2877/261-2010,  smerujúcu  voči  vysielaniu  televíznej  programovej  služby  Televízia  Trenčín 
vysielateľa „Slovakia okolo sveta s.r.o.“, a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/791: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010            Z: PgO

K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2710/248-2010
(na vysielanie programu Trenčiansky samosprávny kraj z dní 30. 4. – 7. 5. 2010) 
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.  číslo licencie: T/126

Uznesenie č. 10-13/19.580: 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 SLOVAKIA okolo sveta s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona 
č.  308/2000 Z.z.  v  súvislosti  s  tým,  že  v  dňoch 30.04.2010,  01.05.2010,  02.05.2010,  03.05.2010, 
04.05.2010,  05.05.2010,  06.05.2010  a  07.05.2010  odvysielal  v  rámci  programu  Trenčiansky 
samosprávny  kraj,  príspevok  o  zasadnutí  mestského  zastupiteľstva  mesta  Trenčín  obsahujúci 
informácie o krátení finančného príspevku Televízii Trenčín, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/792: 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: 20.07.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/793: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 16.07.2010 Z: PgO
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K bodu 20/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2540/241-2010
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 2. 5. 2010) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

Uznesenie č. 10-13/20.581: 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. 2540/241-2010, 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. 10-13/794: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2737/251-2010, 2738/252-2010, 2739/253-2010 
(na vysielanie programu O 5 minút 12  z dňa 16. 5. 2010) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

Uznesenie č. 10-13/21.582: 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.  2737/251-2010,  2738/252-2010,  2739/253-2010 smerujúce  voči  vysielaniu Slovenskej  televízie, 
vysielateľovi  na  základe  zákona  a  uznala  sťažnosti  podľa  ustanovenia  §  14a  ods.  10  zákona  č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnené.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/795: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 22/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2830/265-2010
(na vysielanie programu Kosti z dňa 14. 5. 2010) 
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.    číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-13/22.583: 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. 2830/265-2010, smerujúcu voči vysielaniu MAC TV s.r.o.  a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/796: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO
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K bodu 23/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2990/274-2010
(na vysielanie programu Profesionáli z dňa 30. 5. 2010) 
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.    číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-13/23.584: 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. 2990/274-2010, smerujúcu voči vysielaniu MAC TV s.r.o.  a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/797: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 24/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3136/279-2010
(na vysielanie programu Hitová klasika z dňa 3. 5. 2010) 
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.     číslo licencie: R/66

Uznesenie č. 10-13/24.585: 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 D.EXPRES, a. s., vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že v programe  Hitová klasika dňa 03.05.2010 o cca 10:03 hod. odvysielal 
rubriku Nenechajte sa vytočiť, ktorá spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohla zasiahnuť 
do ľudskej dôstojnosti spoločenskej skupiny dôchodcov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/798: 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: 20.07.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/799: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 25/
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

Uznesenie č. 10-13/25.586: 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 
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vysielateľovi D.EXPRES, a. s., vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že v programe  Hitová klasika dňa 04.05.2010 o cca 10:04 hod. odvysielal 
rubriku Nenechajte sa vytočiť, ktorá spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohla zasiahnuť 
do ľudskej dôstojnosti spoločenskej skupiny dôchodcov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/800: 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: 20.07.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/801: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 26/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2833/257-2010
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 20.5.2010) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

Uznesenie č. 10-13/26.587: 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. 2833/257-2010, 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. 10-13/802: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 27/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2830/264-2010
(na vysielanie programu C.S.I.- Kriminálka New York z dňa 14. 5. 2010) 
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.    číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-13/27.588: 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. 2830/264-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV JOJ vysielateľa MAC 
TV a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/803: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO
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K bodu 28/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2968/272-2010
(na vysielanie programu Van Helsing  z dňa 31.5. 2010) 
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.    číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-13/28.589: 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. 2968/272-2010, smerujúcu voči vysielaniu MAC TV s.r.o.  a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/804: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 29/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2919/268-2010
(na vysielanie programu Odsúdené  z dňa 27.5. 2010) 
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.    číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-13/29.590: 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. 2919/268-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV JOJ vysielateľa MAC 
TV a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/805: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 30/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2940/270-2010 
(na vysielanie programu Ooops! Na čierno  z dňa 28. 5. 2010) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

Uznesenie č. 10-13/30.591: 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.  2940/270-2010  smerujúcu  voči  vysielaniu  televíznej  programovej  služby  Jednotka  vysielateľa 
Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona 
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/806: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO
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K bodu 31/
Kontrolný monitoring
Správa č.38/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 18. 4. 2010)
Vysielateľ: CARISMA spol. s r.o. Dvory and Žitavou číslo licencie: T/115

Uznesenie č. 10-13/31.592: 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. 
38/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní zo dňa 18.04.2010 vysielateľa s licenciou č. T/115 CARISMA spol. s r.o. 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/807: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 32/
Kontrolný monitoring
Správa č.10/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 19.4.2010)
Vysielateľ: RÁDIO KISSs.r.o.         číslo licencie: R/77

Uznesenie č. 10-13/32.593: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm.  g) zákona č. 308/2000 Z. z.  o vysielaní  a retransmisii  a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 10/10/Ro 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní  zo  dňa  19.04.2010  vysielateľa  RÁDIO  KISS  s.r.o.  s  licenciou  č.  R/77  nebolo  zistené 
porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/808: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 33/
Kontrolný monitoring
Správa č.40/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 10.5.2010)
Vysielateľ: Hlohovská televízia, s.r.o., Hlohovec číslo licencie: T/137

Uznesenie č. 10-13/33.594: 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. 40/10/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 10.05.2010 vysielateľa Hlohovská televízia, s.r.o. s licenciou č. T/137 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/809: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 34/
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Kontrolný monitoring
Správa č.34/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 10.5. a 17.5.2010)
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany číslo licencie: T/181

Uznesenie č. 10-13/34.595: 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. 
34/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.   skonštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní z dní 10.05.2010 a 17.05.2010 vysielateľa s licenciou č. T/181 TV Karpaty, 
s.r.o., Piešťany nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/810: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 35/
Kontrolný monitoring
Správa č. 41/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorovaný program z dňa: Noviny z 16. 5. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.    číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-13/35.596: 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. 
41/10/TV  o  kontrole  dodržiavania  povinností  podľa  zákona  č.  308/2000  Z.z. 
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie MAC TV s.r.o. zo dňa 
16.05.2010,  program  Noviny  o  19:30  hod.,  nebolo  zistené  porušenie   právnych 
predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 36/
Kontrolný monitoring
Správa č. 42/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorovaný program z dňa: Lampa 29. 4. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.    číslo licencie: T/219

Uznesenie č. 10-13/36.597: 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., držiteľovi licencie č. T/219 vo veci možného porušenia ustanovenia § 
16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že dňa 29.04.2010 o cca 22:35 hod. 
odvysielal program Lampa, ktorý mohol naplniť definíciu politickej publicistiky v zmysle § 3 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z.z. a v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/811: 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: 20.07.2010 Z: PLO
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K bodu 37/
SK č.: 178-PLO/O-2677/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1331/1731-2010,  1332/174-2010 smerujúcich proti 
vysielaniu Slovenskej televízie 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: oznámenia o vlastných programoch  Mýtus, Miesto činu:Hlad po láske, 
Jolly Joker/ 03.03.2010)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava

Uznesenie č. 10-13/37.598: 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. 178-PLO/O-2677/2010 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

p o r u š i l

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

tým,

že dňa 03.03.2010 o cca 18.57 hod. odvysielal oznámenie o vlastných programoch  Mýtus,  Miesto 
činu: Hlad po láske a  Jolly Joker,  pri  ktorých došlo nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania ustanoveného podľa osobitného predpisu,

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. 10-13/812: 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: 06.08.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/813: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 38/
SK č.: 173-PLO/O-2672/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 1873/199-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia VIVA
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Coffee time/ 29.03.2010)
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava číslo licencie: R/70
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Uznesenie č. 10-13/38.599: 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. 173-PLO/O-2672/2010 Rádio VIVA, a.s.

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm.  a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým,

že dňa 29.03.2010 o cca 9:00 hod. odvysielal v rámci programu Coffee time spravodajský blok, ktorý 
spôsobom  svojho  spracovania  a  svojím  obsahom  zasiahol  do  ľudskej  dôstojnosti  obetí  útoku  z 
moskovského metra, 

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1.000,00 €, slovom tisíc eur.

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

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **10, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/814: 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: 06.08.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/815: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 39/
SK č.: 131-PLO/O-2168/2010 zo dňa 13.04.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 964/145-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej 
televízie
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: O 5 minút 12/07.02.2010)
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 10-13/39.600: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len „zákon č.  308/2000 Z.z.“)  postupom podľa  ustanovenia  §  71 zákona  č.  308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 131-PLO/O-2168/2010 Slovenská televízia, vysielateľ na 
základe zákona

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

tým,

že  dňa  07.02.2010  o  cca  11:55  hod.  odvysielal  program  O  5  minút  12,  v  ktorom  došlo  k 
nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, 

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

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

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

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/816: 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: 06.08.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/817: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 40/
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

Uznesenie č. 10-13/40.601: 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. 115-
PLO/O-1804/2010 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. 10-13/818: 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: 20.07.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/819: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 16.07.2010 Z: PgO
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K bodu 41/
SK č.: 134-PLO/O-2171/2010 zo dňa 13.04.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažností č. 1140/154-2010, 1141/155-2010 a 1288/169-2010 
smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Šport/Tragická smrť sánkara/13.02.2010)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-13/41.602: 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. 134-PLO/O-2171/2010 MAC TV s.r.o.

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 písm.  a) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým,

že v programe Šport zo dňa 13.02.2010 o cca 19:59 hod. odvysielal príspevok Tragická smrť sánkara, 
ktorý  spôsobom svojho spracovania  a  svojím obsahom zasiahol  do ľudskej  dôstojnosti  zosnulého 
gruzínskeho sánkara Nodara Kumaritashviliho, 

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) 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.“

V zmysle § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS **10, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/820: 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: 06.08.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/821: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 16.07.2010 Z: PgO

Uznesenie č. 10-13/41.602.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) v zmysle  § 21 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zamieta žiadosť spoločnosti MAC TV 
s.r.o.  zo  dňa  02.07.2010  o  nariadenie  ústneho  pojednávania  v  správnom  konaní  č.  134-PLO/O-
2171/2010 vedeného voči   MAC TV s.r.o.  Rada  dospela  k  záveru,  že  ústne  vypočutie  účastníka 
konania  v  predmetnom správnom konaní   by  neprispelo  k  objasneniu  veci  a  nie  je  potrebné  na 
spoľahlivé zistenie skutočného stavu veci.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-13/822:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania zamietnutie jeho žiadosti.

T: 20.07.2010 Z: PLO

K bodu 42/
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

Uznesenie  č.  10-13/42.603: 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. 171-PLO/O-2170/2010 MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.,

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že dňa 19.03.2010 odvysielal počas programu  Terminátor 3: Vzbura strojov  v čase o cca 21:42:31, 
22:20:01 a 22:48:21 hod. reklamné bloky spôsobom, že zvuková intenzita ich vysielania bola vyššia 
ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase predchádzajúcom ich odvysielaniu,

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. 10-13/823: 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: 06.08.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/824: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 43/
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
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Uznesenie  č.  10-13/43.604: 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. 132-PLO/O-2169/2010 MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.,

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že dňa 18.02.2010 odvysielal  počas programu  Pearl  Harbor  v čase o cca 23:26 hod.  a 0:25 hod. 
reklamné bloky spôsobom, že zvuková intenzita vysielanej reklamy bola vyššia ako zvuková intenzita 
programu  vysielaného  v  čase  pred  ich  odvysielaním  a  v  čase  o  cca  23:55  hod.  reklamný  blok 
spôsobom,  že  zvuková  intenzita  vysielanej  reklamy  bola  vyššia  ako  zvuková  intenzita  programu 
vysielaného v čase pred jej odvysielaním ako aj tesne nasledujúcom po jej odvysielaní,

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. 10-13/825: 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: 06.08.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/826: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 44/
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

Uznesenie č. 10-13/44.605: 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. 119-PLO/O-1808/2010 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým,
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že  dňa  27.01.2010  odvysielal  počas  programu  Gejša  v  čase  o  cca  20:41:51  hod.  reklamný  blok 
spôsobom,  že  zvuková  intenzita  jeho  vysielania  bola  vyššia  ako  zvuková  intenzita  programu 
vysielaného v čase predchádzajúcom jeho odvysielaniu, ako aj v čase tesne nasledujúcom po jeho 
odvysielaní  a o cca 21:13:51 reklamný blok spôsobom,  že zvuková intenzita jeho vysielania bola 
vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase predchádzajúcom jeho odvysielaniu, 

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. 10-13/827: 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: 06.08.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/828: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 45/
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

Uznesenie č. 10-13/45.606: 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. 170-PLO/O-2669/2010 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým,

že  dňa  17.03.2010  odvysielal  počas  programu  Monk  v  čase  o  cca  14:26:25  hod.  reklamný  blok 
spôsobom,  že  zvuková  intenzita  jeho  vysielania  bola  vyššia  ako  zvuková  intenzita  programu 
vysielaného v čase predchádzajúcom jeho odvysielaniu, ako aj v čase tesne nasledujúcom po jeho 
odvysielaní  a o cca 14:55:35 reklamný blok spôsobom,  že zvuková intenzita jeho vysielania bola 
vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného v čase predchádzajúcom jeho odvysielaniu, 

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
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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. 10-13/829: 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: 06.08.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-13/830: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.07.2010 Z: PgO

K bodu 46/
SK č.: 174-PgO/O-2161/2009 zo dňa 08.06.2009
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/Mimoriadna relácia na telo/17.03.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-13/46.607: 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. 174-PgO/O-2161/2009 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)

tým,

že dňa 17.03.2009 o cca 19.00 hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny informácie týkajúce 
sa programu Mimoriadna relácia Na telo, cit.: „Už o niekoľko minút sa začne mimoriadna relácia Na  
telo. V prvej predvolebnej diskusii sa predstavia traja kandidáti, Dagmar Bollová, Milan Melník a  
Milan  Sidor.  V  tejto  chvíli  sa  spájame so  Zlaticou  Puškárovou.  Zlatka,  ako  prebiehajú  posledné 
prípravy na vysielanie?“ „Dobrý večer z nášho prezidentského volebného štúdia. S prípravami ideme 
naozaj do finále. Traja prezidentskí kandidáti, ktorí už o malú chvíľu zvedú v tomto štúdiu súboj o  
prezidentský palác, sú už v televízii Markíza. No a ja vám môžem prezradiť, že sa dozviete napríklad  
aj to, čím vás chcú zaujať, čím vás chcú presvedčiť, čím si vás chcú jednoducho získať. Budeme sa  
rozprávať o tom, či sú bohatí alebo chudobní, ale aj o tom, v akej sú napríklad kondícii. Máme pre  
nich pripravený ešte jeden taký zaujímavý bonus a prezradím len toľko, že o tento bonus budú traja  
prezidentskí kandidáti alebo si ho budú žrebovať tu v priamom prenose v televízii Markíza. Takže  
teším  sa  na  vás,  zostaňte  s  nami  po  večernom  spravodajstve.“   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,
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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. 10-13/831: 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: 06.08.2010 Z: PLO

K bodu 47/
SK č.: 121-PLO/O-1810/2010 zo dňa 23.03.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č.  776/139-2010 smerujúcej  proti vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Miss Slovensko 2010/ 22.01.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41,0

Uznesenie č. 10-13/47.608: 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. 121-PLO/O-1810/2010 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. 

tým,

že v programe Televízne noviny dňa 22.01.2010 o cca 19:00 hod. odvysielal príspevok Miss Slovensko 
2010, obsahujúci informácie o pripravovanom programe  Miss Slovensko 2010, cit.:  „Väčšina z nich 
študuje na vysokých školách, no je medzi nimi aj lekárka či bankárka. Všetky majú ale čosi spoločné.  
Stali sa finalistkami Miss Slovensko 2010. Produkčný dom Forza, Agentúra Oklamčák Pruduction a  
televízia Markíza napredujú s prípravami na finále tejto prestížnej súťaže krásy. Najkrajšie dievčatá  
prvýkrát  verejnosti  oficiálne  predstavili  v  Jasnej  v  Nízkych  Tatrách.“,  „Tohtoročná  zostava  je  
pätnástka a sú naozaj nádherné. Poďte sa na nich pozrieť.“,  „No a to sú ony. Riaditeľka súťaže o  
svojich tromfoch hovorí len v tom najlepšom. Hľadať medzi krásnymi Slovenkami vraj tento rok nebol  
problém.“, „Určite sa opäť zadarilo. Možno to je práve, to je dôkazom, že máme 15 dievčat. Hej, že  
nebol problém pridať ešte o tri  krásky naviac, takže problém nájsť pekné dievčatá určite nie je.“, 
„Jeden z najvycibrenejších nosov na ženskú krásu má nepochybne Jozef Oklamčák, ktorý ani tento rok  
neskrýva obrovské nadšenie. Splnil sa mu totiž veľký sen.“, „Máme medzi najnovšími  finalistkami aj  
Rómku,  aj  Bulharku,  pôvodom samozrejme.  Že  vlastne,  že  to  Slovensko  sa  stáva  takým centrom  
medzinárodnej krásy.“,  „Najmladšie finalistky majú 18 rokov, najstaršie 24. Najnižšia má 171 cm,  
najvyššia  rovných  180.  Toto  ale  nie  sú  iba  obyčajné  krásky.“,  „My sa  už  roky  snažíme  hľadať 
dievčatá, ktoré nie sú len pekné. To znamená, naozaj dávame si záležať aj na vzdelaní,  určite na  
komunikácii a určite na spôsobe prejavu.“, „No aj priamy prenos, ktorý odvysiela televízia Markíza,  
bude opäť čímsi výnimočný.“,  „Budeme mapovať 15 rokov missky. To znamená, že diváci sa môžu  
tešiť na moderátorov, ktorí v minulosti moderovali missku, na vystúpenia, ktoré v minulosti boli na  
misske, na krásne missky, ktoré v minulosti boli víťazky.“, ktoré naplnili definíciu skrytej mediálnej 
komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

34



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 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, KS6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/832: 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: 06.08.2010 Z: PLO

48/ Rôzne
1/ Schválenie znenia odpovede pre vysielateľa RADIO, a.s., Bratislava 
              
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie znenie odpovede vysielateľovi s licenciou č. 
R/71, spoločnosti RADIO, a.s., Bratislava na žiadosť zo dňa 09.06.2010.
      
Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č.  10-13/833: Kancelária Rady odošle písomné vyhotovenie odpovede spoločnosti  RADIO, 
a.s., Bratislava.
T: 16.07.2010 Z: PLO

2/ SK č.: 122-PLO/O-1811/2010 zo dňa 23.03.2010
Schválenie rozhodnutia č. RP/26/2010 z 22.06.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 109/9-2010 smerujúcej voči vysielaniu televízie 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 pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie znenie rozhodnutia č. RP/26/2010 z 22.06.2010. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-13/834: Kancelária  Rady odošle  písomné  vyhotovenie  rozhodnutia  č.  RP/26/2010  z 
22.06.2010 účastníkovi konania MAC TV s. r.o.
T: 09.07.2010 Z: PLO

3/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 14.04.2010 – www.net-tv.sk, 
www.tva.sk
Oznamovateľ: Panonia Media Production s.r.o., Bratislava

Rada prijíma oznámenie spoločnosti  Panonia Media Production s.r.o. zo dňa 03.05.2010 týkajúce sa 
stránky  www.net-tv.sk v  zmysle  § 63a zákona č.  308/2000 Z.z.,  nakoľko uvedené oznámenie  po 
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doplnení 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.

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti  Panonia Media Production s.r.o. zo dňa 24.05.2010 
týkajúce sa stránky www.tva.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.  10-13/835: Kancelária  Rady  upovedomí  spoločnosť  Panonia  Media  Production  s.r.o. o 
vybavení jeho oznámenia zo dňa 03.05.2010.
T: 20.07.2010 Z: PLO

Uznesenie č. 10-13/48.609: 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 § 28 ods.1  zákona č. 71/1967 Zb. 
rozhodla, že spoločnosti Panonia Media Production s.r.o. odpúšťa zmeškanie lehoty vo veci splnenia 
oznamovacej  povinnosti  podľa § 63a ods.  1 zákona č.  308/2000 Z.z. týkajúcej  sa prevádzkovania 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na www.net-tv.sk.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/836: Kancelária Rady vypracuje rozhodnutie o odpustení zmeškania lehoty a doručí ho 
spoločnosti Panonia Media Production s.r.o.
T: 20.07.2010 Z: PLO

4/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 20.05.2010 – www.icss.sk
Oznamovateľ: ICS Systems s.r.o., Stará Turá

Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti  ICS Systems s.r.o. zo dňa 20.05.2010 a neprijíma ho 
ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na 
svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, nespadá pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 
Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č.  10-13/837: Kancelária  Rady upovedomí  spoločnosť  ICS Systems  s.r.o. o vybavení  jeho 
oznámenia zo dňa 20.05.2010.
T: 20.07.2010 Z: PLO

5/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 10.05.2010 – www.snv.sk
Oznamovateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves

Rada príjma oznámenie spoločnosti BIC Spišská Nová Ves s.r.o. zo dňa 10.05.2010 v časti týkajúcej 
sa sekcie „Archív“, „Najlepšie“ a „Najsledovanejšie“ služby poskytovanej na www.snv.sk v zmysle § 
63a zákona č. 308/2000 Z.z. nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba 
vzhľadom na svoju povahu a podmienky,  za ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-13/838: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť BIC Spišská Nová Ves s.r.o. o vybavení 
jej oznámenia zo dňa 10.05.2010.
T: 20.07.2010 Z: PLO

6/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 11.05.2010 – www.ztv.sk
Oznamovateľ: Agentura S, s.r.o., Žilina 

Rada príjma oznámenie spoločnosti Agentúra S,  s.r.o. zo dňa 26.04.2010 v časti týkajúcej sa sekcie 
„TV Archív“ služby poskytovanej na www.ztv.sk v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. nakoľko 
uvedené  oznámenie  spĺňa  všetky  náležitosti  a  predmetná  služba  vzhľadom  na  svoju  povahu  a 
podmienky, za ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie 
v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-13/839: Kancelária  Rady  upovedomí  spoločnosť  Agentúra  S,   s.r.o.  o  vybavení  jej 
oznámenia zo dňa 26.04.2010.
T: 20.07.2010 Z: PLO

Uznesenie č. 10-13/48.610: 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 § 28 ods.1  zákona č. 71/1967 Zb. 
rozhodla, že spoločnosti Agentúra S,  s.r.o. odpúšťa zmeškanie lehoty vo veci splnenia oznamovacej 
povinnosti podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. týkajúcej sa prevádzkovania audiovizuálnej 
mediálnej služby na požiadanie na www.ztv.sk.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/840: Kancelária Rady vypracuje rozhodnutie o odpustení zmeškania lehoty a doručí ho 
spoločnosti Agentúra S,  s.r.o.
T: 20.07.2010 Z: PLO

7/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 20.04.2010 – www.metoo.sk
Oznamovateľ: Kabel Plus, s.r.o., Košice

Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  prijíma  oznámenie  spoločnosti  Kabel  Plus,  s.r.o.,  zo  dňa 
20.04.2010  v  časti  týkajúcej  sa  sekcií  VIDEOPOŽIČOVŇA, MeToo  TV,  Videohoroskopy a 
Videorecenzie služby poskytovanej na www.metoo.sk podľa § 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 
podľa § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-13/841: Kancelária  Rady  upovedomí  spoločnosť  Kabel  Plus,  s.r.o.  o  vybavení  jej 
oznámenia zo dňa 20.04.2010.
T: 20.07.2010 Z: PLO

8/ Neupotrebiteľný majetok v správe Rady pre vysielanie a retransmisiu

Uznesenie č. 10-13/48.611: Rada pre vysielanie a retransmisiu rozhodla o neupotrebiteľnosti majetku 
v správe Rady pre vysielanie a retransmisiu (zoznam v prílohe). Majetok je neupotrebiteľný pre svoje 
úplné  opotrebenie  a  zrejmú  zastaranosť  a  nemôže  slúžiť  svojmu  účelu  alebo  určeniu.  S 
neupotrebiteľným materiálom bude naložené v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpade a v zmysle 
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vyhlášky  MŽP  SR  č.208/2005  Z.z.  o  nakladaní  s  elektroodpadom  t.j.  fyzická  likvidácia 
prostredníctvom organizácie oprávnenej na likvidáciu elektroodpadu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/842: Kancelária Rady zabezpečí vyradenie a odstránenie neupotrebiteľného majetku v 
znení platných predpisov.
T: 31.07.2010 Z: OE

9/ SK č. 192-PLO/D-2934/2010 zo dňa  31.05.2010
Žiadosť o registráciu  retransmisie  prostredníctvom MMDS 
ÚK: Nitrička media s.r.o. Nitra  

Uznesenie  č.  10-13/48.612: 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  citovaného  zákona  v  správnom  konaní  č. 192-PLO/D-2934/2010 zo  dňa 
31.05.2010, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom systému MMDS,  žiadateľa - 
spoločnosti:

Nitrička media  s.r.o.
Mostná 29
949 01 Nitra

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.,   vydáva 
 

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/304

za nasledovných podmienok :

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Podľa rozhodnutia TÚ SR č.  9910741008 zo 
dňa 05.05.2009.   
Hlavná stanica: vysielač MMDS – Zobor, budova Lanovky, Nitra

2. Územný rozsah retransmisie: Daný dosahom vysielača MMDS  (okres Nitra)
3.  Počet  prípojok: 100                 
4.  Ponuka programových služieb:  
      televízne programové služby: 
      základný súbor:  STV 1, STV 2, Trojka, TA 3, Nitrička 
      
      rozšírený súbor: -   

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/843: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o registrácii retransmisie v  SK č. 192-PLO/D-2934/2010, zašle ho 
účastníkovi  konania,  spoločnosti  Nitrička  media  s.r.o.,  Nitra  a  vyzve   ho  na  úhradu  správneho 
poplatku.
T: 06.08.2010 Z: PLO

10/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady

Uznesenie č. 10-13/48.613: 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 
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odmien pre všetkých členov Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým za práce 
spojené predovšetkým s kontrolou a dohľadom nad vykonávaním monitorovacej činnosti a riešením 
sťažností týkajúcich sa obdobia kampane a volieb do NR SR v mesiaci jún  2010

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/844: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady v 
zmysle schváleného uznesenia. 
T: 09.08.2010 Z: OE

11/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac jún 2010

Uznesenie č.  10-13/48.614: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti 
členov  Rady  na  zasadnutiach  v  mesiaci  jún  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 jún 2010 v plnej výške všetkým členom Rady. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/845: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia. 
T: 09.08.2010 Z: OE

V Bratislave dňa 06.07.2010

           Prof. Miloš Mistrík
       predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu

                                                                  
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overil: Mgr. Karol Haťapka
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