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Zápisnica č. 15/2010 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 14.09.2010 

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

 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 231-PLO/D-3753/2010 zo dňa 14.07.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/199 
 
3/ SK: 232-PLO/D-3753/2010 zo dňa 14.07.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/218 
 
4/ SK: 244-PLO/D-4186/2010 zo dňa 19.08.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava     číslo licencie: R/87 
 
5/ SK: 186-PLO/D-2559/2010 zo dňa 07.05.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad      číslo licencie: R/86 
 
6/ SK: 243-PLO/D-4128/2010 zo dňa 16.08.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKA, spol. s r.o., Bratislava   číslo licencie: TD/7 
 
7/ SK: 249-PLO/D-4204/2010 zo dňa 23.08.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: INTERACTIVE.ME, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/190 
 
8/ SK: 235-PLO/D-4105/2010 zo dňa 12.08.2010 
vo veci oznámenia o zmene časového rozsahu vysielania vo vysielaní programovej služby Trojka   
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
9/ SK: 242-PLO/D-4104/2010 zo dňa 12.08.2010 
vo veci oznámenia o zmene časového rozsahu vysielania vo vysielaní programovej služby Dvojka    
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
10/ SK: 135-PLO/O-2172/2010 zo dňa 13.04.2010 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.        číslo registrácie: TKR/255 
 
11/ SK: 164-PLO/D-3509/2010 zo dňa 29.06.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie   
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o. 



 2 

 
12/ SK: 371-LO/D-2640/2004 zo dňa 06.12.2004 
vo veci žiadosti o predĺženie licencie č. R/74 
ÚK: FLASH Prešov, spol. s r.o., Prešov     číslo licencie: R/74 
ÚP: 10:00 hod. 
 
13/ SK: 239-PLO/D-4070/2010 zo dňa 09.08.2010 
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava    
ÚP: 10:20 hod. 
 
14/ Sťažnosť č. 4001/316-2010 zo dňa 02.08.2010  
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.    
Držiteľ licencie na televízne vysielanie: TV CENTRUM s.r.o.  číslo licencie: T/178 
Programová služba: TV Centrum 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3452/295-2010      
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 22. 6. 2010)  
Vysielateľ:   MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3865/308-2010  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa  z dňa 20. 7. 2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3902/310-2010      
(na vysielanie programu Návod na vraždu z dňa 23. 7. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3684/302-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny, upútavky k filmu Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag 
a program Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag z dňa 9. 7. 2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3647/301-2010       
(na vysielanie programu Správy z dňa 8.7.2010)  
Vysielateľ:  C.E.N.  s.r.o.       číslo licencie: T/125 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3898/309-2010     
(na vysielanie programu  KRIMI NOVINY, príspevok Známa firma z dňa  20. 7. 2010) 
Vysielateľ:  MAC TV,  s.r.o.                                číslo licencie: T/39 
 
21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4086/318-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 27. 11. 2007, 23. 4. 2009 a 22. 4. 2009)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4049/315-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 5. 8. 10)  
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Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3918/311-2010    
(na vysielanie programu Kontakty z dňa 28. 6. 2010)  
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona  
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3789/306-2010      
(na vysielanie programu Ro(c)k podvraťáků z dňa 17.7.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3946/312-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok  Plytvanie peniazmi z dňa  4. 7. 2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3775/304-2010     
(na vysielanie programov Téma, Radi poradíme z dňa 20. 6. 2010)  
Vysielateľ: TV PEZINOK, s. r. o.     číslo licencie: T/99 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č.51/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 29.6.2010) 
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.os., Žiar nad Hronom      číslo licencie: T/91 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č.33/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 7. a 14.5.2010) 
Vysielateľ: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov        číslo licencie: T/193 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č.43/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 25.6.2010) 
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s.             číslo licencie: TD/24 
 
30/ Kontrolný monitoring 
Správa č.48/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 21.6.2010) 
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.               číslo licencie: T/125 
 
31/ SK č.: 190-PLO/O-2905/2010 zo dňa 25.05.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 2121/216-2010, 2152/220-2010 a 2153/221-2010 
smerujúcich voči vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Prvé noviny, a.s., glosa Protokolárna ľútosť/12.04.2010) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
 
32/ SK č.: 307-PLO/O-4353/2009 zo dňa 20.10.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3942/168-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Webmaster/26.09.2009) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 



 4 

33/ SK č.: 176-PLO/O-2675/2010 zo dňa 11.05.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1862/200-2010 a 2089/214-2010 smerujúcich voči 
vysielaniu Slovenského rozhlasu  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Popoludnie na Slovensku, upútavka k príspevku informujúcom 
o Silvestri v meste Žilina a príspevok informujúci o Silvestri v meste Žilina/12.03.2010) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona       
 
34/ SK č.: 226-PLO/O-3637/2010 zo dňa 06.07.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3136/279-2010 smerujúca voči vysielaniu Rádia EXPRES) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Hitová klasika/Nenechajte sa vytočiť/03.05.2010) 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/66 
 
35/ SK č.: 227-PLO/O-3638/2010 zo dňa 06.07.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2537/240-2010 smerujúca voči vysielaniu Rádia EXPRES) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Hitová klasika/Nenechajte sa vytočiť/04.05.2010) 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/66 
 
36/ SK č.: 201-PLO/O-3212/2010 zo dňa 08.06.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 2304/231-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: KRIMI  Noviny/Neplatné posudky psychológa?/21.03.2010) 
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
37/ Rôzne   
 
Ústne pojednávania:  
10:00 hod. FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Prešov    
10:20 hod. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
 

******************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 938 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 10-15/1.685:  Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.  
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 231-PLO/D-3753/2010 zo dňa 14.07.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/199 
 
Uznesenie č. 10-15/2.686: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 231-PLO/D-3753/2010 
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zo dňa 14.07.2010 posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. 
T/199 účastníka konania: 
 
MEGA MAX MEDIA, s.r.o. 
Zámocká 3 
811 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/199 nasledovne: 
 
Článok II. Právne skutočnosti sa mení a znie: 
„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 Bratislava I, vložka číslo: 36300/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 04.08.2010, zoznam výpisov č.: 592/2010-D,  

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 36300/B, oddiel: Sro, zo dňa 
04.08.2010, zoznam výpisov č.: 592/2010-D.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-15/939: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
231-PLO/D-3753/2010 a zašle ho účastníkovi konania, MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava.  
T: 14.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK: 232-PLO/D-3753/2010 zo dňa 14.07.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/218 
 
Uznesenie č. 10-15/3.687: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 232-PLO/D-3753/2010 
zo dňa 14.07.2010 posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. 
T/218 účastníka konania: 
 
MEGA MAX MEDIA, s.r.o. 
Zámocká 3 
811 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/218 nasledovne: 
 
Článok II. Právne skutočnosti sa mení a znie: 
„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 Bratislava I, 
vložka číslo: 36300/B, oddiel: Sro, zo dňa 04.08.2010, zoznam výpisov č.: 592/2010-D,  

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 36300/B, oddiel: Sro, zo 
dňa 04.08.2010, zoznam výpisov č.: 592/2010-D.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-15/940: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
232-PLO/D-3753/2010 a zašle ho účastníkovi konania, MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava.  
T: 14.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK: 244-PLO/D-4186/2010 zo dňa 19.08.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava     číslo licencie: R/87 
 
Uznesenie č. 10-15/4.688: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 244-PLO/D-4186/2010 
zo dňa 19.08.2010 posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. 
R/87 účastníka konania: 
 
SITY MEDIA s.r.o. 
Komárnická 112/4 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/87 nasledovne: 
 
Článok II. Právne skutočnosti sa mení a znie: 
„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 Bratislava I, vložka číslo: 30620/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 19.08.2010, zoznam výpisov č.: III-5804,  

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 30620/B, oddiel: Sro, zo dňa 
19.08.2010, zoznam výpisov č.: III-5804.“ 
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Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-15/941: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
244-PLO/D-4186/2010 a zašle ho účastníkovi konania, SITY MEDIA s.r.o., Bratislava.  
 
T: 14.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK: 186-PLO/D-2559/2010 zo dňa 07.05.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie  
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad      číslo licencie: R/86 
 
Uznesenie č. 10-15/5.689: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona 
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 186-PLO/D-2559/2010 zo dňa 07.05.2010, posúdila žiadosť o 
zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/86, účastníka konania  
 
Poprad Reality Invest, a.s. 
Hviezdoslavova 4052/59 
058 01 Poprad 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

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

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

zastavuje 
 
správne konanie č. 186-PLO/D-2559/2010 zo dňa 07.05.2010 vo veci žiadosti o zmenu údajov 
uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/86, pretože účastník konania na výzvu správneho orgánu 
v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-15/942: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
186-PLO/D-2559/2010 a zašle ho účastníkovi konania, Poprad Reality Invest, a.s., Poprad.  
T: 28.09.2010          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK: 243-PLO/D-4128/2010 zo dňa 16.08.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava   číslo licencie: TD/7 
 
Uznesenie č. 10-15/6.690: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 243-PLO/D-4128/2010 zo dňa 16.08.2010, podľa 
ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila doručenú žiadosť vo veci 
zmeny licencie  č. TD/7 na televízne vysielanie účastníka konania: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
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Bratislavská 1/a 
843 56  Bratislava 
 
a po posúdení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní  
 

mení 
 
licenciu č. TD/7 zo dňa 16.12.2008  na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby 
nasledovne:  
 
Bod č. 5  sa mení a znie:  
„5 Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou:  

podľa podania účastníka konania č.p.d.  4128 zo dňa 16.08.2010: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  15 %  
Programy –                  85 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo - 0 % 
Publicisticka: 
1) polit.publicistika - 0 % 
2) ostatná publicistika - 3 %  
     Dokumentárne programy - 0 % 

  Dramatické programy - 83 % 
  Zábavné programy -  14 %  
  Hudobné programy - 0 % 
  Vzdelávacie programy - 0 % 
  Náboženské programy - 0 % 
  Detské programy - 0 % 
  Šport -0 %“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-15/943: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 243-
PLO/D-4128/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spol. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 
Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 14.10.2010          Z: PLO 
K bodu 7/ 
SK: 249-PLO/D-4204/2010 zo dňa 23.08.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie   
ÚK: INTERACTIVE.ME, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/190 
 
Uznesenie č. 10-15/7.691: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 249-PLO/D-4204/2010 zo dňa 23.08.2010, posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. T/190 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  308/2000 
Z.z. účastníka konania: 

 
INTERACTIV.ME, s.r.o.    
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Pekná cesta 6 
834 03 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny obchodného mena spoločnosti a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 

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

mení 
 
údaje v rozhodnutí o udelení licencie  č. T/190/2006 zo dňa 19.09.2006  v časti II. nasledovne:  
 
 Časť II. Právne skutočnosti  spoločnosti: 
„1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 23.08.2010, 
vložka číslo: 40191/B, zoznam výpisov III. 5946/2010 

2. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 23.08.2010, 
vložka číslo: 40191/B, zoznam výpisov III. 5946/2010“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/944: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 249-PLO/D-
4204/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spol. INTERACTIV.ME, s.r.o., Bratislava. 
T: 14.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK: 235-PLO/D-4105/2010 zo dňa 12.08.2010 
vo veci oznámenia o zmene časového rozsahu vysielania vo vysielaní programovej služby Trojka   
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 10-15/8.692: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 235-PLO/D-4105/2010 zo dňa 12.08.2010, podľa 
ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila doručené oznámenie 
o zmene licencie  č. TD/3 na televízne vysielanie účastníka konania: 
 
Slovenská televízia 
Mlynská dolina 
845 45  Bratislava 
 
z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní  

 
mení 

 
licenciu č. TD/3 zo dňa 20.05.2008  na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby 
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nasledovne:  
 
Bod č. 4 sa mení a znie:  
„4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 220 hodín mesačne“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/945: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 235-
PLO/D-4105/2010 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 14.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
SK: 242-PLO/D-4104/2010 zo dňa 12.08.2010 
vo veci oznámenia o zmene časového rozsahu vysielania vo vysielaní programovej služby Dvojka    
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 10-15/9.693: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 242-PLO/D-4104/2010 zo dňa 12.08.2010, podľa 
ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila doručené oznámenie 
o zmene licencie  č. TD/2 na televízne vysielanie účastníka konania: 
 
Slovenská televízia 
Mlynská dolina 
845 45  Bratislava 
 
z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní  
 

mení 
 
licenciu č. TD/2 zo dňa 20.11.2007  na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby 
nasledovne:  
 
Bod č. 4 sa mení a znie:  
„4. Časový rozsah vysielania programovej služby: pondelok - štvrtok:  16 hodín denne 
          piatok – nedeľa:17 hodín denne“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/946: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 242-
PLO/D-4104/2010 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 14.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK: 135-PLO/O-2172/2010 zo dňa 13.04.2010 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Slovak Telekom, a.s.        číslo registrácie: TKR/255 
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Uznesenie č. 10-15/10.694: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 135-PLO/O-2172/2010 vedené proti prevádzkovateľovi retransmisie Slovak 
Telekom, a.s., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, 
 

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

 
Úloha č. 10-15/947: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania. 
T: 28.09.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-15/948: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.09.2010          Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK: 164-PLO/D-3509/2010 zo dňa 29.06.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie   
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 10-15/11.947: 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. 164-
PLO/D-3509/2010 začatom dňa 29.06.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej 
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
Dúbravská televízia, spol. s r.o. 
Saratovská 2/A 
841 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

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

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

u d eľu j e  
 

Dúbravská televízia, spol. s r.o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 3 1  
 

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
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1. Druh licencie: lokálne  digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-C, DVB-T, DVB-H 

2.   Názov programovej služby: Dúbravská televízia (DT) 
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. 4071/2010 zo dňa 10.08.2010)  
 
a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie – max. 50% 
Programy –min.50 % (z toho preberaný program 0%) 
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% 
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: 46%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD  
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 100% 
 
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: 60% 
 
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: nevzťahuje sa  
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 17689/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 18.06.2010 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 17689/B, oddiel: Sro, zo dňa 
18.06.2010 
 

III. 
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Doložka iného verejného prenosu: 
 
spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde digitálneho príjmu (DVB-C, DVB-H) 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/949: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 164-PLO/D-
3509/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  Dúbravská televízia, spol. s r.o. spolu s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 14.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
SK: 371-LO/D-2640/2004 zo dňa 06.12.2004 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/74 
ÚK: FLASH Prešov, spol. s r.o., Prešov     číslo licencie: R/74 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Rada presúva bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-15/950: Kancelária Rady predloží materiál k správnemu konaniu č. 371-LO/D-2640/2004  
na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 28.09.2010          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK: 239-PLO/D-4070/2010 zo dňa 09.08.2010 
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava    
ÚP: 10:20 hod. 
 
Rada presúva bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/951: Kancelária Rady predloží materiál k správnemu konaniu č. 239-PLO/D-
4070/2010 na ďalšie zasadnutie Rady. 
T: 28.09.2010          Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Sťažnosť č. 4001/316-2010 zo dňa 02.08.2010  
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.    
Držiteľ licencie na televízne vysielanie: TV CENTRUM s.r.o.  číslo licencie: T/178 
Programová služba: TV Centrum 
 
Uznesenie č. 10-15/14.698: 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. 4001/316-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Centrum vysielateľa TV CENTRUM s.r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona 
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-15/952: Kancelária  Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.09.2010          Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3452/295-2010      
(na vysielanie programu Súdna sieň z dňa 22. 6. 2010)  
Vysielateľ:   MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-15/15.699: 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. 3452/295-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
vysielateľa MAC TV s.r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-15/953: Kancelária  Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.09.2010          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3865/308-2010  
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa  z dňa 20. 7. 2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-15/16.700: 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. 
3865/308-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-15/954: Kancelária  Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.09.2010          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3902/310-2010      
(na vysielanie programu Návod na vraždu z dňa 23. 7. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
      
Uznesenie č. 10-15/17.701: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s tým, že dňa 23.07.2010 o cca 08.50 hod. odvysielal program Návod na vraždu, označením ktorého 
ako nevhodného pre maloletých do 12 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného 
systému označovania. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-15/955: 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: 28.09.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-15/956: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 24.09.2010          Z: PgO 

 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3684/302-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny, upútavky k filmu Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag 
a program Dedičstvo alebo Kurvahošigutntag z dňa 9. 7. 2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-15/18.702: 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. 
3684/302-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/957: Kancelária  Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.09.2010          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3647/301-2010       
(na vysielanie programu Správy z dňa 8.7.2010)  
Vysielateľ:  C.E.N.  s.r.o.       číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 10-15/19.703: 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. 3647/301-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3 
vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 
za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/958: Kancelária  Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.09.2010          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3898/309-2010     
(na vysielanie programu  KRIMI NOVINY, príspevok Známa firma z dňa  20. 7. 2010) 
Vysielateľ:  MAC TV,  s.r.o.                                číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 10-15/20.704: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 20.07.2010 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu KRIMI 
NOVINY príspevok Známa firma, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohol 
zasiahnuť do základného práva na ochranu osobnej cti a dobrej povesti v ňom zobrazenej osoby 
označenej ako páchateľ. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/959: 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: 28.09.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-15/960: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 24.09.2010          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 10-15/20.705: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 20.07.2010 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu KRIMI 
NOVINY príspevok Známa firma, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/961: 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: 28.09.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-15/962: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 24.09.2010          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4086/318-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 27. 11. 2007, 23. 4. 2009 a 22. 4. 2009)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-15/21.706: 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. 4086/318-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-15/963: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 24.09.2010          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4049/315-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 5. 8. 10)  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-15/22.707: 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. 
4049/315-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Markíza vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/964: Kancelária  Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.09.2010          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3918/311-2010    
(na vysielanie programu Kontakty z dňa 28. 6. 2010)  
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 10-15/23.708: 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. 3918/311-2010, smerujúcu voči vysielaniu Slovenského rozhlasu, vysielateľovi na 
základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/965: Kancelária  Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.09.2010          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3789/306-2010      
(na vysielanie programu Ro(c)k podvraťáků z dňa 17.7.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-15/24.709: 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. 3789/306-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-15/966: Kancelária  Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.09.2010          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3946/312-2010      
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok  Plytvanie peniazmi z dňa  4. 7. 2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-15/25.710: 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. 
3946/312-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV MARKÍZA vysielateľa 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-15/967: Kancelária  Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.09.2010          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3775/304-2010     
(na vysielanie programov Téma, Radi poradíme z dňa 20. 6. 2010)  
Vysielateľ: TV PEZINOK, s. r. o.     číslo licencie: T/99 
 
Uznesenie č. 10-15/26.711: 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 TV PEZINOK, s.r.o., vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že dňa 20.06.2010 odvysielal program „Radi poradíme“, ktorý mohol byť 
sponzorovaným programom a pri odvysielaní, ktorého mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne 
označiť sponzorovaný program názvom, ak ide o právnickú osobu, obchodným menom alebo menom 
a priezviskom, ak ide o fyzickú osobu, ktorá plnenie poskytla, na začiatku programu a na konci 
programu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/968: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 28.09.2010                    Z: PLO 
 
Úloha č. 10-15/969: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 24.09.2010                    Z: PgO 
 
Uznesenie č. 10-15/26.712: 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 
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„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 3684/302-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV 
Pezinok vysielateľa TV PEZINOK, s.r.o. a  uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Téma podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/970: Kancelária  Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 24.09.2010          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.51/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 29.6.2010) 
Vysielateľ: SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom      číslo licencie: T/91 
 
Uznesenie č. 10-15/27.713: 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. 51/10/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 29.06.2010 vysielateľa SEWARE multimedia, v.o.s. s licenciou č. T/91 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/971: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 24.09.2010                    Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.33/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 7. a 14.5.2010) 
Vysielateľ: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov        číslo licencie: T/193 
Predkladá: PgO        Uvádza: Haťapka 
 
Uznesenie č. 10-15/28.714: 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 GAAD Prešov, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania 
zo 7.5. a 14.5.2010 od 17:00 do 21:00 hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/972: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 28.09.2010                    Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-15/28.715: 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 GAAD Prešov, s.r.o. vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z., 



 20 

v súvislosti s tým, že v programe Prešov v pohybe odvysielanom v dňa 07.05.2010 odvysielal 
príspevok Už 18 rokov ponúka svoje služby PSS, obsahujúci informácie o Prvej stavebnej sporiteľni, 
a.s., ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 
zákona č. 308/2000 Z.z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/973: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 28.09.2010                    Z: PLO 
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.43/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 25.6.2010) 
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s.             číslo licencie: TD/24 
 
Uznesenie č. 10-15/29.716: 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 Novocentrum Nové Zámky a.s. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 25.06.2010 nevysielal v súlade s udelenou 
licenciou. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/974: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 28.09.2010                    Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.48/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 21.6.2010) 
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.               číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 10-15/30.717: 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 C.E.N. s.r.o., Bratislava, držiteľovi licencie č. T/125 vo veci možného porušenia § 
16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 21.06.2010 o cca 16:15 hod. 
odvysielal v rámci programu Správy príspevok Čo pomôže justícii, v ktorom na otázky moderátora 
odpovedal sudca P. Paluda a v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/975: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady pre 
rozhodnutie vo veci. 
T: 28.09.2010                    Z: PLO 
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K bodu 31/ 
SK č.: 190-PLO/O-2905/2010 zo dňa 25.05.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 2121/216-2010, 2152/220-2010 a 2153/221-2010 
smerujúcich voči vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Prvé noviny, a.s., glosa Protokolárna ľútosť/12.04.2010) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-14/49.669: 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. 190-PLO/O-2905/2010 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 dňa 12.04.2010 o cca 17:12 hod. odvysielal v programe Prvé noviny a.s. glosu Protokolárna ľútosť, 
ktorá svojím obsahom a spôsobom svojho spracovania zasiahla do ľudskej dôstojnosti zosnulého 
prezidenta Poľskej republiky Lecha Kaczyńského, 
 
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. e) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 5.000,- €, slovom päťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 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. 10-15/976: 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: 14.10.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-15/977: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 307-PLO/O-4353/2009 zo dňa 20.10.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3942/168-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Webmaster/26.09.2009) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 10-15/32.719: 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 zákona č. 318/2009 Z.z. (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 307-PLO/O-4353/2009 spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

p o r u š i l  
 

I. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 

že dňa 26.09.2009 o cca 11:10 hod. odvysielal program „Webmaster“, ktorý by mohol ohroziť 
morálny vývin maloletých,  

 
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. d) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 3.320,– €, slovom tritisíc tristodvadsať eur. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS 10, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

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

tým, 
 
že dňa 26.09.2009 o cca 11:10 hod. odvysielal program „Webmaster“, označením ktorého ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov došlo k nesprávnemu uplatneniu jednotného 
systému označovania,  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške  670,00 €, slovom šesťstosedemdesiat eur. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS 10, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/978: 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. 
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T: 14.10.2010                    Z: PLO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 176-PLO/O-2675/2010 zo dňa 11.05.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 1862/200-2010 a 2089/214-2010 smerujúcich voči 
vysielaniu Slovenského rozhlasu  
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Popoludnie na Slovensku, upútavka k príspevku informujúcom 
o Silvestri v meste Žilina a príspevok informujúci o Silvestri v meste Žilina/12.03.2010) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona      
 
Uznesenie č. 10-15/33.720: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 176-PLO/O-2675/2010 vedené proti Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na 
základe zákona podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov, 
 

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

 
Úloha č. 10-15/979: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania. 
T: 28.09.2010                    Z: PLO 

 
Úloha č. 10-15/980: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.09.2010                    Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 226-PLO/O-3637/2010 zo dňa 06.07.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3136/279-2010 smerujúca voči vysielaniu Rádia EXPRES) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Hitová klasika/Nenechajte sa vytočiť/03.05.2010) 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 10-15/34.721: 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. 226-PLO/O-3637/2010 vedené voči D.EXPRES, a.s. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

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

 
Úloha č. 10-15/981: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania. 
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T: 28.09.2010                    Z: PLO 
 

Úloha č. 10-15/982: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.09.2010                    Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 227-PLO/O-3638/2010 zo dňa 06.07.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2537/240-2010 smerujúca voči vysielaniu Rádia EXPRES) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: Hitová klasika/Nenechajte sa vytočiť/04.05.2010) 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 10-15/35.722: 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. 227-PLO/O-3638/2010 vedené voči D.EXPRES, a.s. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

z a s ta v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-15/983: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania. 
T: 28.09.2010                    Z: PLO 

 
Úloha č. 10-15/984: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.09.2010                    Z: PgO 

 
K bodu 36/ 
SK č.: 201-PLO/O-3212/2010 zo dňa 08.06.2010 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 2304/231-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: KRIMI  Noviny/Neplatné posudky psychológa?/21.03.2010) 
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-15/36.723: 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. 201-PLO/O-3212/2010 vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-15/985: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania. 
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T: 28.09.2010                    Z: PLO 
 

Úloha č. 10-15/986: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 24.09.2010                    Z: PgO 
 
37/ Rôzne 
1/ Materiál kancelárie Rady k niektorým aspektom prijímania rozhodnutí kolektívnym 
správnym orgánom 
 
Rada berie na vedomie materiál kancelárie Rady. 
 
2/ Správa zo zahraničnej pracovnej cesty Štrasburg 01.- 02. júl 2010 
 
Rada berie správu zo zahraničnej pracovnej cesty na vedomie. 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. júlu 2010. 
 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.07.2010. 
 
4/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac august 2010. 
 
Uznesenie č. 10-15/37.724: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci  august 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 august 2010 v plnej výške všetkým členom Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-15/987: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 09.10.2010                    Z: OE 
 
5/ Rozhodnutie č. RP/42/2010 
 
Rada berie písomné vyhotovenie rozhodnutia č. RP/42/2010 na vedomie. 
 
 
 
V Bratislave dňa 14.09.2010 
 
 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
                                                                   

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 
 


