
Zápisnica č. 14/2010
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 31.08.2010 

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

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: PhDr. Dana Podracká

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

Program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 216-PLO/D-3546/2010 zo dňa 01.07.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/42
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder číslo licencie: T/42

3/ SK: 215-PLO/D-3523/2010  zo dňa 30.06.2010
vo veci  žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie 
ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica  číslo licencie: T/107

4/ SK: 197-PLO/D-3217/2010 zo dňa 14.06.2010
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Prevádzkovateľ retransmisie:  TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou. číslo registrácie: TKR/166

 
5/ SK: 229-PLO/D-3563/2010 zo dňa 02.07.2010
vo veci  oznámenia o zmene licencie č. T/210
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava       číslo licencie: T/210

6/ SK: 219-PLO/D-3564/2010 zo dňa 02.07.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/255
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava číslo registrácie: TKR/255

7/ SK: 230-PLO/D-3587/2010 zo dňa 06.07.2010
vo veci  žiadosti o zmenu licencie č. TD/8
ÚK: Spartak TV, s.r.o., Trnava       číslo licencie: TD/8

8/ SK: 233-PLO/D-3896/2010 zo dňa 23.07.2010
vo veci  oznámenia o zmene licencie č. T/182
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/182

9/ SK: 195-PLO/D-3132/2010 zo dňa 08.06.2010
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: AGENTÚRA S, s.r.o., Žilina

10/ SK: 183-PLO/D-3527/2010 zo dňa 30.06.2010
vo veci  oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/207
ÚK: TV LUX, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/207

11/ SK: 238-PLO/D-4031/2010 zo dňa 05.08.2010
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vo veci  žiadosti o zmenu licencie č. T/126
ÚK: „Slovakia okolo sveta s.r.o.“, Trenčín číslo licencie: T/126

12/ SK: 189-PLO/O-2904/2010  zo dňa 14.06.2010
vo veci  dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce číslo licencie: R/77

13/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Vysielateľ :  Rádio KISS  s.r.o., Michalovce číslo licencie: R/77

14/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava číslo licencie: R/70

15/ SK: 136-PLO/O-2173/2010  zo dňa 13.04.2010
vo veci  dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava číslo registrácie: TKR/257

16/ SK: 236-PLO/D-4003/2010 zo dňa 29.07.2010
vo veci oznámenia  zmien držiteľa  licencie č. T/201
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/201

17/ 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

18/ Sťažnosť č. 3028/275-2010 zo dňa 03.06.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava                                                  číslo registrácie:TKR/203
Media Vision s.r.o., Praha                             
 
19/ Sťažnosť č. 3099/287-2010 zo dňa 04.06.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o., Košice                                                           číslo registrácie:TKR/239   

20/ SK: 365-PLO/O-4868/2009  zo dňa 18.11.2009
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 69 ods. 
2 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3185/285-2010
(na vysielanie programu Maďarský magazín z dňa 26.5.2010) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3256/289-2010
(na vysielanie programu Test magazín z dňa 2. 6. 2010) 
Vysielateľ: : Slovenská televízia,  vysielateľ na základe zákona  

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3387/294-2010.
(na vysielanie programov Poludňajší žurnál a Správy z dňa 21.5.2010) 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125
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24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3170/280-2010
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 5. 6. 2010) 
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3524/299-2010
(na vysielanie programu Paľba/Liga na papieri z dňa 1. 6. 2010) 
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3255/290-2010
(na vysielanie programu Týždeň z dní 10. 5., 17. 5., 24. 5., 31. 5., 7. 6. 2010) 
Vysielateľ: TV PEZINOK, s. r. o. číslo licencie: T/99

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3505/297-2010
(na vysielanie programu Infokanál  z dňa 18.06.2010) 
Vysielateľ: TES Slovakia s.r.o. číslo licencie: T/183

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3274/291-2010
(na vysielanie programu Maradona podľa Kusturicu z dňa 13. a 14. 6. 2010) 
Vysielateľ: Slovenská televízia,  vysielateľ na základe zákona  

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3442/296-2010
(na celodenné vysielanie v dňoch 7. a 14. 6. 2010) 
Vysielateľ: L & L média, s.r.o. číslo licencie: TD/25

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3121/277-2010
(na vysielanie programu Lampáreň  z dňa 16.5.2010) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. číslo licencie: T/41

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3139/278-2010 a 3184/284-2010
(na vysielanie programu Odhalenie sochy kráľa Svätopluka z dňa 6. 6. 2010) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

32/ Sťažnosť č. 3516/298-2010
(na vysielanie programu Modré z neba  z dňa 2.6.2010) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

33/ Sťažnosť č. 3190/286-2010
(na vysielanie programu Aj múdry schybí  z dňa 21.5.2010) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. číslo licencie: T/41

34/ Sťažnosť č. 3344/293-2010
(na vysielanie Spravodajstva RTV KREA z dní 29.3.; 28.4.; 24.5. a 14.6. 2010) 
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o. číslo licencie: T/191

35/ Kontrolný monitoring
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Správa č.39/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. – 
MARTICOinfo 
(monitorované dni: 12.5.2010)
Vysielateľ: MARTICO, s.r.o., Martin číslo licencie: T/225

36/ Kontrolný monitoring
Správa č.44/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 17. a 24. 6. 2010 )
Vysielateľ: ELECTRIS s.r.o.          číslo licencie: T/121

37/ Kontrolný monitoring
Správa č.45/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 22. 6. 2010 )
Vysielateľ: BodvaTel s.r.o. Moldava nad Bodvou          číslo licencie: T/131

38/ Kontrolný monitoring
Správa č.11/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 27. a 28.6. 2010)
Vysielateľ: RADIO ONE, s.r.o.                      číslo licencie: R/91

39/ Kontrolný monitoring
Správa č. 51/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 27.6. a 4.7. 2010)
Vysielateľ: Káblová televízia Komjatice s.r.o.          číslo licencie: T/134

40/ Kontrolný monitoring
Správa č. 50/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 4.7. 2010)
Vysielateľ: KROM-SAT, s.r.o.                      číslo licencie: T/206

41/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 46/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované vysielanie: C.S.I. New York z dňa 14. 5. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                         číslo licencie: T/39

42/ Kontrolný monitoring
Správa č. 49/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 27.6. 2010)
Vysielateľ: Šuňava OTV s.r.o.                                     číslo licencie: T/135

43/ Kontrolný monitoring
Správa č. 53/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorovaný program: Volebné štúdio z dňa 12.6.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41

44/ Kontrolný monitoring
Správa č. 52/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 23. 6. 2010 )
Vysielateľ: rEHIT s.r.o.          číslo licencie: T/172

45/ Kontrolný monitoring
Správa č. 54/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 17. 6. 2010 )
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/219
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46/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.štvrťrok 2010
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/219
MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.          číslo licencie: T/41
Slovenská televízia

47/ SK č.: 159-PLO/O-2496/2010 zo dňa 27.04.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 1626/180-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Aféry/15.03.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.,  Bratislava  číslo licencie: T/39

48/ SK č.: 210-PLO/O-3448/2010 zo dňa 22.06.2010
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností  podľa zákona  č.  308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2783/256-2010) smerujúca  proti vysielaniu  televízie JOJ
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: KRIMI  Noviny/Z útulku vraj miznú psy/25.04.2010)
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

49/ SK č.: 175 -PLO/O-2674/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1318/171-2010  smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Dôchodcov pribúda aj vďaka medicíne/02.03.2010)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41

50/ SK č.: 177-PLO/O-2676/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažností č. 1331/173-2010,  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: Večerníček/Bathory/03.03.2010)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

51/ SK č.: 200-PLO/O-3211/2010 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/Rozporuplné psychotesty/23.03.2010)
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

52/ 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

53/ SK č.: 202-PLO/O-3213/2010 zo dňa 08.06.2010
Doplnenie: Správa č. 24/2010/TV o monitorovaní Central TV
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Región/Predstavitelia vlády otvorili nové multifunkčné 
ihriská/21.04.2010)
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/19

54/ SK č.: 179-PLO/O-2678/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa č. 16/2010/TV o monitorovaní Mestskej televízie Komárno - Városi Televízió
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Komárňanský magazín/20.03.2010)
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ÚK: COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno číslo licencie: T/226

55/ SK č.: 191-PLO/O-2906/2010 zo dňa 25.05.2010
Doplnenie: Správa č. 28/2010/TV o monitorovaní programu Aféry z dňa 15. 3. 2010
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Aféry/15.03.2010)
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

56/ SK č.: 172-PLO/O-2671/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1956/203-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Panelák/31.03.2010)
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

57/ SK č.: 174-PLO/O-2673/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1989/206-2010 a 1990/207-2010 smerujúcej proti 
vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Borat/06.04.2010)
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

58/ SK č.: 209-PLO/O-3447/2010 zo dňa 22.06.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2666/246-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Bánovský denník/21.04.2010)
ÚK:  Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou číslo licencie: T/227

59/ SK č.: 211-PLO/O-3449/2010 zo dňa 22.06.2010
Doplnenie: Správa č. 29/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko – Dánsko (priamy prenos z hokejového 
stretnutia)/14.05.2010)
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

60/ Rôzne

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

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu: 
Celkom  bolo  Radou  od  začiatku  roka  uložených  845  úloh.  Všetky  úlohy  termínované  ku  dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 10-14/1.615:  Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
SK: 216-PLO/D-3546/2010 zo dňa 01.07.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/42
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder číslo licencie: T/42
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Uznesenie č. 10-14/2.616: 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. 216-PLO/D-3546/2010  zo 
dňa 01.07.2010,  posúdila  doručenú žiadosť o zmenu licencie  č.  T/42 z  dôvodu zmeny územného 
rozsahu a zmeny časového rozsahu vysielania účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

František Kováts – STUDIO PLUS TV  
Lesná 2044/95
932 01 Veľký Meder 

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

rozhodnutie:

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

mení

údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/42/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov v časti I. nasledovne:

Článok I.  bod 4.Územný rozsah vysielania  sa  dopĺňa a  znie:  „  Veľký Meder,  Okoč,  Čilizská 
Radvaň, Baloň.“

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-14/846: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie v správnom konaní č. 
216-PLO/D-3546/2010, zašle ho účastníkovi konania,  Františkovi  Kovátsovi – STUDIO PLUS TV, 
Veľký Meder  a  vyzve ho na úhradu správneho poplatku.

T: 30.09.2010 Z: PLO

K bodu 3/ 
SK: 215-PLO/D-3523/2010  zo dňa 30.06.2010
vo veci  žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie 
ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica  číslo licencie: T/107

Uznesenie č. 10-14/3.617: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 
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.  215-PLO/D-3523/2010   posúdila  žiadosť  o 
predĺženie  platnosti  licencie  na  televízne  vysielanie  č.  T/107,  doručenú  Rade  dňa  30.06.2010, 
vysielateľa: 

KABELOVKA, spol. s r.o. 
Plavnica 121
065 45 Plavnica
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 a 
nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:

7



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

predlžuje platnosť licencie č. T/107  na televízne vysielanie do 18.01.2023

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

mení

údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/107/99 zo dňa 05.01.1999 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov: 

„I.           
1. Názov programovej služby: KABELOVKA
2. Doba,  na  ktorú  bola  licencia  televízne  vysielanie  udelená:  predlžuje  sa  o dvanásť  rokov a 

platnosť licencie končí dňom  18.01.2023
3. Časový rozsah vysielania: 60 minút týždenne a 60 minút  v deň cirkevného sviatku
4. Jazyk vysielania: slovenský
5. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie 
6. Spôsob vysielania:  vysielanie prostredníctvom KDS

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 Prešov, zo dňa 31.05.2010, vložka 
číslo: 10780/P, zoznam výpisov 4923/10

2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s  licenciou:  podľa výpisu z  
Obchodného registra Okresného súdu Prešov, zo dňa 31.05.2010, vložka číslo: 10780/P, zoznam 
výpisov 4923/10

III.

1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 
dňa 30.06.2010 (č.p.d.3523), doplnenej dňa 10.08.2010 ( č.p.d.4082):
a) Programová služba (100%):

Doplnkové vysielanie: 0 % 
Programy: 100% 

b) Programy (100%):
 Spravodajstvo –   0 %
 Publicistika: 
 1. polit. publicistika –   0%
 2. ostatná publicistika –  0 %
 Dokumentárne programy –  0 %
 Dramatické programy –  0 %
 Zábavné  programy –    0 %
 Hudobné programy –  0% 
 Vzdelávacie  programy -0 % 
 Náboženské programy – 100%
 Detské programy –  0 %
 Šport – 0%
c) Podiel  preberaného programu od iného vysielateľa  v bežnom mesiaci,  určený z  celkového 

vysielacieho času: 0%
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 100 %
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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. Podmienky  označovania  programov  na  základe  ich  klasifikácie  podľa  vekovej  vhodnosti: 
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/138, 
prevádzkovanej spol. KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica. 

2. Druh  technického  nosiča,  na  ktorom  vysielateľ  poskytne  záznam  vysielania  Rade:  VHS  v 
zodpovedajúcej kvalite (Možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, 
avi, mp4).

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č.  10-14/847: 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.  215-PLO/D-3523/2010,  zašle  ho 
účastníkovi  konania (KABELOVKA, spol.  s  r.o.,  Plavnica )  spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 30.09.2010 Z: PLO

K bodu 4/
SK: 197-PLO/O-3217/2010 zo dňa 14.06.2010
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Prevádzkovateľ retransmisie:  TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou. číslo registrácie: TKR/166

Uznesenie č. 10-14/4.618: 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.  197-PLO/O-3217/2010  zo  dňa  14.06.2010 vo  veci  možného  porušenia 
ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vedené voči účastníkovi konania:

TELECOM TKR, s.r.o.
Staničná 1329
093 01 Vranov nad Topľou

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. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

z a s t a v u j e

správne konanie č.  197-PLO/O-3217/2010 zo dňa 14.06.2010 z dôvodu, že odpadol dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu.
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Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-14/848: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
197-PLO/O-3217/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti TELECOM TKR, s.r.o., Vranov 
nad Topľou.
T: 30.09.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-14/849: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania.
T: 30.09.2010 Z: PLO

K bodu 5/
SK: 229-PLO/D-3563/2010 zo dňa 02.07.2010
vo veci  oznámenia o zmene licencie č. T/210
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava       číslo licencie: T/210

Uznesenie č. 10-14/5.619: 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. 229-PLO/D-3563/2010 zo 
dňa 02.07.2010 posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/210 účastníka konania:

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

a  po  posúdení  podkladov  potrebných  pre  rozhodnutie  podľa  ustanovenia  §  46  a  nasl.  zákona  č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto    

rozhodnutie:

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

mení

licenciu na televízne vysielanie č. T/210 nasledovne:

1. Článok II., bod 2. Právne skutočnosti sa mení a znie:
„Právne skutočnosti: 
2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s  licenciou:  podľa výpisu z  

Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 01.07.2010, Oddiel: Sa, vložka číslo 
2081/B, zoznam výpisov č.: IV 4948/10.“

Uznesenie bolo prijaté.
 

Úloha č. 10-14/850: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
229-PLO/D-3563/2010 a zašle ho účastníkovi konania, Slovak Telekom, a.s., Bratislava. 
T: 30.09.2010 Z: PLO

K bodu 6/ 
SK: 219-PLO/D-3564/2010 zo dňa 02.07.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/255
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava číslo registrácie: TKR/255

Uznesenie č. 10-14/6.620: 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.  
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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. 219-PLO/D-3564/2010 zo 
dňa 02.07.2010, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/255 účastníka konania 
(ďalej aj „ÚK“):

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

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

rozhodnutie:

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

mení

registráciu retransmisie č. TKR/255 takto:

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
• Fixná sieť ST: Telekomunikačná licencia č. 7961/2000 a Rozhodnutie Telekomunikačného úradu 
č. 750/12/2004 zo dňa 20.09.2004
Hlavná stanica: Jarošova 1, Bratislava
• GSM/UMTS: Oznámenie o zámere začať poskytovať siete, služby alebo siete a služby podľa 
ustanovenia § 14 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách zo dňa 03.07.2006

    Hlavná stanica: Vajnorská 100/A, Bratislava

2. Územný rozsah retransmisie: Slovenská republika

3. Počet prípojok: 
    Fixná sieť ST: 68 000
    GSM/UMTS: 1 000 000

4. Ponuka programových služieb:

4.1. Fixná sieť ST:
Rozhlasové  programové služby: Slovenský rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio  Devín,  Rádio_FM, 
Rádio Regina BA, Rádio Regina BB, Rádio Regina KE, Rádio Patria; Rádio EXPRES, FUN RADIO, 
Europa 2, Rádio VIVA, Rádio Lumen.

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

Programové balíčky:
Mix 1: Óčko, MTV Europe, VH-1 Europe, MUSICBOX, Minimax, Minimax/A+, Disney Channel, 
KIKA

MIX 2:  Animal Planet,  Cartoon Network/TCM, Discovery Channel,  Eurosport,  Hustler  TV, Zone 
Reality, Zone Romantica

Dokumentárne: National Geographic, Spektrum, Viasat History, Viasat Explorer/Spice, DoQ, Travel 
Channel, E!
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Filmové: CS Film, FILM+, FILM BOX EXTRA, AXN, AXN Crime, AXN Scifi
Športové: Extreme Sports, Nova Sport, Motors TV, Sport 1, Eurosport 2

Spravodajské: Arirang TV, KBS World, CNN, BBC World, M2, RTL Klub, Duna TV, Fashion TV, 
TV5 Monde

Prémiové balíčky:
Premium 1: Cinemax 1, Cinemax 2
Premium 2: HBO 1, HBO 2, HBO Comedy

Premium 1 + Premium 2:  Cinemax 1, Cinemax 2, HBO 1, HBO 2, HBO Comedy

Premium  3:  Discovery  Channel  HD  Europe,  Discovery  Science,  Discovery  World,  National 
Geographic Wild.“
   
4.2. Sieť GSM/UMTS:
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas:  Rádio Slovensko,  Radio_FM, Rádio Regina, 
Rádio Patria, Rádio Devín; Rádio EXPRES, FUN RADIO, Europa 2, Rádio VIVA, Rádio Lumen, 
Jemné Melódie, Rádio Sity.

Televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Živá TV, TV A, Moooby 
TV, Music Box/Naša.

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 10-14/6.621: Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie informáciu o zániku 
registrácie  retransmisie  č.  TKR/261 spoločnosti  T-Mobile  Slovensko,  a.s.,  Bratislava,  podľa 
ustanovenia § 62 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. ku dňu 01.07.2010.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-14/851: Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  219-PLO/D-
3564/2010  a  zašle  ho  účastníkovi  konania,  spoločnosti  Slovak  Telekom,  a.s.,  Bratislava. spolu  s 
výzvou na úhradu správneho poplatku.

T: 30.09.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-14/852: Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/261 spoločnosti T-Mobile 
Slovensko, a.s. Bratislava Kancelária Rady založí do spisového materiálu.
T: 30.09.2010 Z: PLO

K bodu 7/
SK: 230-PLO/D-3587/2010 zo dňa 06.07.2010
vo veci  žiadosti o zmenu licencie č. TD/8
ÚK: Spartak TV, s.r.o., Trnava       číslo licencie: TD/8

Uznesenie č. 10-14/7.622: 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. 230-
PLO/D-3587/2010 zo dňa 06.07.2010, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní  posúdila  žiadosť  o zmenu licencie  č.  TD/8 na regionálne digitálne  vysielanie  televíznej 
programovej služby, doručené Rade účastníkom konania:

Spartak TV, s.r.o.
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Koniarekova 19
917 01 Trnava

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

rozhodnutie:

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

mení

rozhodnutie č. TD/8/2009 zo dňa 07.07.2009 takto:

1. Čl. I., bod 1. sa mení a znie:
    „1. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby
          Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV.“

2. Čl. III., bod 1. Doložka iného verejného prenosu, podbod 1.1. sa mení a znie:
    „1.1. spôsob verejného prenosu: DVB-C, DVB-S, DVB-H, MMDS, MVDS, IPTV.“

3. Čl. III. sa dopĺňa o bod 2., ktorý znie:
   „Doložka doplnkových obsahových služieb:

a) teletext
b) EPG (elektronický programový sprievodca).“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-14/853: Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  230-PLO/D-
3587/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Spartak TV, s.r.o., Trnava spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.
T: 30.09.2010 Z: PLO

K bodu 8/
SK: 233-PLO/D-3896/2010 zo dňa 23.07.2010
vo veci  oznámenia o zmene licencie č. T/182
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/182

Uznesenie č. 10-14/8.623: 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. 233-PLO/D-3896/2010 zo 
dňa 23.07.2010 posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/182 účastníka konania:

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
851 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/182 nasledovne:

Článok I., bod. 1. sa mení a znie: „1. Názov programovej služby: UPC EXPRES“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/854: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
233-PLO/D-3896/2010, zašle ho účastníkovi konania, spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 
Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 30.09.2010 Z: PLO

K bodu 9/
SK: 195-PLO/D-3132/2010 zo dňa 08.06.2010
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: AGENTÚRA S, s.r.o., Žilina

Uznesenie č. 10-14/9.624: 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. 195-
PLO/D-3132/2010  začatom dňa  08.06.2010,  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“):

AGENTURA S, s.r.o.
Horný Val 3
010 01 Žilina

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

AGENTURA S, s.r.o.

l i c e n c i u  č .  T D /

na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok:

I.

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

      2.   Názov programovej služby: Žilinská televízia
      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. 3132/2010 zo dňa 08.06.2010)
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a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 25 %
Programy –min. 75 % (z toho preberaný program 0 %)
Programy (100%): 
Spravodajstvo – 32,5 %
Publicistika: 
1. politická publicistika – 1,6 %
2. ostatná publicistika – 49,7 %
Dokumentárne programy – 0 %
Dramatické programy – 0 %
Zábavné programy – 5,2%
Hudobné programy – 11%
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: 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 

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

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: nevzťahuje sa

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 Žilina, vložka číslo: 13492/L, oddiel: 
Sro, zo dňa 30.06.2010
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z  
Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 13492/L, oddiel: Sro, zo dňa 30.06.2010

III.

Doložky doplnkových obsahových služieb: nežiada

Doložka iného verejného prenosu:
1. 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
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 - analógový prenos signálu v MMDS
2. identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: -

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-14/855: Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  195-PLO/D-
3132/2010 a  zašle ho účastníkovi  konania,  spoločnosti   AGENTURA S,  s.r.o. spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.
T: 30.09.2010 Z: PLO

K bodu 10/
SK: 183-PLO/D-3527/2010 zo dňa 30.06.2010
vo veci  oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/207
ÚK: TV LUX, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/207

Uznesenie č. 10-14/10.625: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia 
§  71  zákona  č.  308/2000  Z.z.,  v  správnom  konaní  č.  183-PLO/D-3527/2010  zo  dňa  30.06.2009 
posúdila  oznámenie  o zmene licencie na televízne vysielanie  č.  T/207,  z  dôvodu zmeny podielov 
programových typov účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 

TV LUX s.r.o.
Staré Grunty 36
841 04 Bratislava

a  po  posúdení  podkladov  potrebných  pre  rozhodnutie  podľa  ustanovenia  §  46  a  nasl.  zákona  č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto    

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

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

mení

licenciu na televízne vysielanie č. T/207 zo dňa 04.03.2008 nasledovne:

1. Článok III. ods. 1.) znie:
„1)  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 30.06.2010 (č. podania 3527/2010, zo dňa 30.06.2010): 

a) Programová služba (100%)
    Doplnkové vysielanie min. 34,5 %, max. 37 %
    Programy min. 63 % (preberaný 7 %)
b) Programy (100%)
    Spravodajstvo 6,5 %
    Publicistika: 

1) polit. publicistika 2,4 %
2) ostatná publicistika 34,8 %

    Dokumentárne programy 12 %
    Dramatické programy 4,5 %
    Zábavné programy 3 %
    Hudobné programy 5,3 %
    Vzdelávacie programy 10,9 %
    Náboženské programy 13,6 %
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    Detské programy 7 %
    Šport 0 %“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/856: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 183-PLO/D-3527/2010 písomné 
znenie  rozhodnutia  a  zašle  ho  účastníkovi  konania,  TV  LUX  s.r.o.,  spolu  s  výzvou  na  úhradu 
správneho poplatku.
T: 30.09.2010 Z: PLO

K bodu 11/
SK: 238-PLO/D-4031/2010 zo dňa 05.08.2010
vo veci  žiadosti o zmenu licencie č. T/126
ÚK: „Slovakia okolo sveta s.r.o.“, Trenčín číslo licencie: T/126

Uznesenie č. 10-14/11.626: 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. 238-PLO/D-4031/2010  zo 
dňa 05.08.2010, posúdila doručenú žiadosť o zmenu licencie č. T/126 z dôvodu zmeny programovej  
skladby vysielania účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

„SLOVAKIA okolo sveta,  s.r.o.“
Mierové nám. 22
911 01 Trenčín

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

rozhodnutie:

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

mení

údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/126/2000 zo dňa 03.10.2000 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov nasledovne:

Článok III. bod 1. znie: 
„Podiely  programových  typov  v  bežnom  mesiaci  určené  podľa  navrhovanej  programovej 
skladby (určené z podania č. 4031 zo dňa 05.08.2010 a dňa 09.08.2010):

a) Programová služba (100%):
1. Doplnkové vysielanie:   max.: 30%  
2.Programy:    min.: 70%

b) Programové typy ( 100 %):
Spravodajstvo: 44%
Publicistika:
1. Politická publicistika:   0%

2.Ostatná publicistika: 36%
Dokumentárne programy:   20%
Dramatické programy:   0%
Zábavné  programy:    0%        
Hudobné programy:   0%
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Vzdelávacie programy:                0%
Náboženské programy:                0%
Detské programy:                             0%
Šport    0%.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č.  10-14/857: Kancelária  Rady vyhotoví  písomné rozhodnutie  v  správnom konaní  č. 238-
PLO/D-4031/2010, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti „SLOVAKIA okolo sveta,  s.r.o.“,  911 
01 Trenčín, a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 30.09.2010 Z: PLO

K bodu 12/
SK: 189-PLO/O-2904/2010  zo dňa 14.06.2010
vo veci  dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce číslo licencie: R/77

Uznesenie č. 10-14/12.627: 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. 189-PLO/O-2904/2010 spoločnosť RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce

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

tým,

že v dňoch 07.-09.04.2010 neoprávnene na frekvenciách 90,4 MHz Prešov – Stráž a 91,2 MHz Prešov 
– Stráž vysielal rozhlasovú programovú službu RÁDIO KISS
 
Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa 
ustanovenia § 67 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200,00 €, slovom dvesto 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,KS6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-14/858: Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  189-PLO/O-
2904/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti RÁDIO KISS s.r.o.
T: 30.09.2010 Z: PLO

Úloha  č.  10-14/859: Kancelária  Rady  zašle  sťažovateľovi  upovedomenie  o  výsledku  správneho 
konania.
T: 10.09.2010 Z: PLO

K bodu 13/
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
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Vysielateľ:  Rádio KISS  s.r.o., Michalovce číslo licencie: R/77

Uznesenie č. 10-14/13.628: 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  s  licenciou  č.  R/77,  spoločnosti  RÁDIO KISS  s.r.o.,  Michalovce  vo  veci  možného 
naplnenia skutkovej podstaty § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencie  
97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov a 89,0 MHz Rožňava nie sú vysielateľom využívané 
na účely, na ktoré mu boli pridelené.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/860: Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo 
veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
T: 14.09.2010 Z: PLO

Uznesenie č.  10-14/13.629: 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. 2943/271-2010, 
vedenú voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce  a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia  §  14a  ods.  10  zákona  č.  308/2000 Z.z.  v  časti  možného neoprávneného 
vysielania  programovej  služby  RÁDIO  KISS  na  frekvencii  106,05  MHz  Košice za 
neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-14/861: Kancelária  Rady  upovedomí  sťažovateľa  o  začatí  správneho  konania  voči 
vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce a o uznaní sťažnosti č. 2943/271-2010 v 
časti možného neoprávneného vysielania programovej služby RÁDIO KISS na frekvencii 
106,05 MHz Košice za neopodstatnenú.

T: 10.09.2010 Z: PLO

K bodu 14/
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava číslo licencie: R/70

Uznesenie č. 10-14/14.630: 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 s licenciou č. R/70, spoločnosti Rádio VIVA, a.s., Bratislava vo veci možného naplnenia 
skutkovej podstaty § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencie 92,9 MHz 
Prievidza, 90,0 MHz Medzilaborce a 92,4 MHz Stropkov nie sú vysielateľom využívané na účely, 
na ktoré mu boli pridelené.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/862: Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo 
veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
T: 14.09.2010 Z: PLO
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Uznesenie č.  10-14/14.631: 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 308/2000 Z. z.) postupom podľa §14a zákona 
č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 2943/271-2010, vedenú voči 
prevádzkovateľovi  vysielateľovi  RÁDIO VIVA,  a.s.,  Bratislava  a  uznala  sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v časti možného nevyužívania 
frekvencie 96,0 MHz Lučenec - Táňovo za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  10-14/863: Kancelária  Rady  upovedomí  sťažovateľa  o  začatí  správneho  konania  voči 
vysielateľovi RÁDIO VIVA, a.s.,  Bratislava a o uznaní sťažnosti  č. 2943/271-2010 v 
časti možného nevyužívania frekvencie 96,0 MHz Lučenec - Táňovo za neopodstatnenú.

T: 10.09.2010 Z: PLO

K bodu 15/
SK: 136-PLO/O-2173/2010  zo dňa 13.04.2010
vo veci  dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava číslo registrácie: TKR/257

Uznesenie č. 10-14/15.632: 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.,  v  správnom  konaní  č.  136-PLO/O-2173/2010  zo  dňa 
13.04.2010 vo veci  možného porušenia ustanovenia § 17 ods.  1 písm. a)  zákona č.  
308/2000 Z. z. rozhodla, že prevádzkovateľ retransmisie TKR/257:

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava 
(ďalej len „účastník konania“)

nezaradením televíznej programovej služby MUSICBOX, ktorá je šírená v meste Košice terestriálne 
na kanáli 50, porušil povinnosť uvedenú v ustanovení § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., t.  
j. zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení,  
aby do základnej programovej ponuky bola zaradená programová služba vysielateľa s licenciou, ktorú 
možno prijímať bežným prijímacím zariadením v mieste príjmu na telekomunikačné zariadenie,

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.
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Úloha č. 10-14/864: Kancelária Rady podľa § 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: 30.09.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-14/865: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010 Z: PgO

Uznesenie č. 10-14/15.633: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 136-PLO/O-
2173/2010  zo dňa 13.04.2010, posúdila žiadosť podľa § 17 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o  
oslobodenie z povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. zaradiť do základnej 
programovej  ponuky  prevádzkovateľa  retransmisie  č.  TKR/257  televíznu  programovú  službu 
MUSICBOX  šírenú  terestriálne  na  kanály  50  v  meste  Košice,  ktorú  jej  doručil  dňa  15.06.2010 
účastník konania:

Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) vydáva toto 

rozhodnutie:

Rada zamieta  žiadosť účastníka konania  podľa § 17 ods.  3  písm.  b)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o 
oslobodenie  z  povinnosti  zaradiť  do  základnej  programovej  ponuky televíznu programovú službu 
MUSICBOX šírenú terestriálne na kanáli 50 v meste Košice z dôvodu, že plnenie povinnosti podľa § 
17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo vzťahu k programovej službe MUSICBOX šírenej 
terestriálne na kanáli 50 je nevyhnutné na zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám z oblasti 
košického regiónu a programom vo verejnom záujme.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/866: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá  
písomné vyhotovenie rozhodnutia o neoslobodení z povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. a doručí ho účastníkovi konania.
T: 30.09.2010 Z: PLO

K bodu 16/
SK: 236-PLO/D-4003/2010 zo dňa 29.07.2010
vo veci oznámenia  zmien držiteľa  licencie č. T/201
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/201

Uznesenie č. 10-14/16.634: 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.236-PLO/D-4003/2010 zo dňa 29.07.2010, posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. T/201 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  308/2000 
Z.z. účastníka konania:

DIGI SLOVAKIA, s.r.o.   
Einsteinova 21
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851 01 Bratislava

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

rozhodnutie:

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

mení

údaje v rozhodnutí o udelení licencie  č. T/201/2007 zo dňa 03.07.2007  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 30.07.2010, 
vložka číslo: 28413/B, zoznam výpisov IV. 6920/10

2.  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 30.07.2010, 
vložka číslo: 28413/B, zoznam výpisov IV. 6920/10.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/867: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 236-PLO/D-
4003/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spol. DIGI SLOVAKIA, s.r.o. , Bratislava. 
T: 30.09.2010 Z: PLO

K bodu 17/
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

Prerokovanie tohto bodu bolo odročené.

K bodu 18/
Sťažnosť č. 3028/275-2010 zo dňa 03.06.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava                                                  číslo registrácie:TKR/203
Media Vision s.r.o., Praha                             

Uznesenie č. 10-14/18.636: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona  č.  195/2000 Z.z.  o  telekomunikáciách  v  znení  neskorších  predpisov (ďalej  len  „zákon č.  
308/2000  Z.  z.“)  postupom  podľa  §  71  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  začína správne  konanie  voči 
spoločnosti Media Vision s.r.o., Praha, vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. z dôvodu možného prevádzkovania retransmisie bez jej registrácie.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/868: 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: 14.09.2010            Z: PLO
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Úloha č. 10-14/869: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010            Z: PLO

Uznesenie č. 10-14/18.637: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o  
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č.  308/2000 Z.  z.“)  postupom podľa § 71 zákona č.  308/2000 Z.  z.  začína správne konanie voči 
spoločnosti  DIGI SLOVAKIA, s.r.o.,  Bratislava, vo  veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) 
zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/870: 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: 14.09.2010            Z: PLO

Úloha č. 10-14/871: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010            Z: PLO

K bodu 19/
Sťažnosť č. 3099/287-2010 zo dňa 04.06.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o., Košice                                                           číslo registrácie:TKR/239   

Uznesenie č. 10-14/19.638: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o  
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č.  308/2000 Z.  z.“)  postupom podľa § 71 zákona č.  308/2000 Z.  z.  začína správne konanie voči 
spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o., Košice, vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z. z. poskytovať retransmisiu programových služieb DunaTV, TV Polonia, TV Puls, Pro7, 
SAT1, CNN, BBC World, EuroNews, TV5 Monde, TVE, Aragon, Pervyj Kanal, SWR, NDR, 
Nova Sport HD, Al Jazeera, Deluxe Music, City TV, RTL, RTL2, DSF, VOX, Super RTL, Yes 
Italia, Luxe TV HD, Anixe HD, Astra HD Promo, ČT1 HD, zdf_neo, ZDFtheaterkanal, Jamba 
TV, Das Vierte, kabel eins, phoenix, DEE JAY, TV POLONIA 1, VESTI, CCTV4, Al Jazeera,  
PTP, ZDF HD, len so súhlasom ich pôvodných vysielateľov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/872: 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: 14.09.2010            Z: PLO

Úloha č. 10-14/873: Kancelária  Rady vykoná miestnou ohliadkou preverenie programového rastra 
spoločnosti  ANTIK  Telecom  s.r.o.  a  požiada  ju  o  predloženie  listín  –  súhlasov  pôvodných 
vysielateľov  tých  programových  služieb,  pri  ktorých  Rada  takýmito  súhlasmi  nedisponuje  a  z 
vykonanej ohliadky bude zrejmé, že táto spoločnosť ich retransmituje.
T: 30.09.2010            Z: PLO

Úloha č. 10-14/874: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010            Z: PLO

K bodu 20/
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SK: 365-PLO/O-4868/2009  zo dňa 18.11.2009
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 69 ods. 
2 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-14/20.639: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. g) a § 68 ods. 6 písm. c) 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 spojení s § 69 ods. 2 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho 
prenosu  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  (ďalej  len  „zákon  o  digitálnom  vysielaní“)  
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 365-PLO-O-4868/2009 
vedené proti vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č.  
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov,

z a s t a v u j e ,

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/875: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá  
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 30.09.2010            Z: PLO

Úloha  č.  10-14/876: Kancelária  Rady  oznámi  Telekomunikačnému  úradu  Slovenskej  republiky 
výsledok správneho konania č. 365-PLO/O-4868/2009.
T: 30.09.2010            Z: PLO

K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3185/285-2010
(na vysielanie programu Maďarský magazín z dňa 26.5.2010) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 10-14/21.640: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o  
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči 
Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa  26.5.2010 o cca 16:30 hod. odvysielal v rámci 
programu Maďarský magazín príspevok Odhalenie nového pamätníka hrdinom 1. a 2. svetovej vojny v  
Kamennom Moste, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/877: 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: 14.09.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-14/878: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010            Z: PgO
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Úloha č. 10-14/879: 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: 14.09.2010           Z: PLO

K bodu 22/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3256/289-2010
(na vysielanie programu Test magazín z dňa 2.6.2010) 
Vysielateľ: : Slovenská televízia,  vysielateľ na základe zákona  

Uznesenie č. 10-14/22.641: 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. 3256/289-2010, 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. 10-14/880: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. Sťažnosť 
zároveň postúpi SOI.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 23/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3387/294-2010.
(na vysielanie programov Poludňajší žurnál a Správy z dňa 21.5.2010) 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie č. 10-14/23.642: 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. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti  s  tým,  že  dňa  21.05.2010 odvysielal  o  cca 12.00 h  v programe  „Poludňajší  žurnál“  a 
„Správy“ o  cca  14.00  h  príspevok  „gymnázium vs.  obyvatelia“,  ktorý  informoval  o  súkromnom 
gymnáziu Mercury v bratislavskej Petržalke, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a 
nestrannosti. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/881: 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: 14.09.2010            Z: PLO

Úloha č. 10-14/882: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 24/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3170/280-2010
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 5. 6. 2010) 
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41
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Uznesenie č. 10-14/24.643: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o  
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči 
vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 05.06.2010 o cca 19:00 hod. odvysielal v programe 
„Televízne noviny“  príspevok „Preteky áut na jedinej prístupovej ceste“,  v ktorom mohlo dôjsť k 
nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/883: 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: 14.09.2010            Z: PLO

Úloha č. 10-14/884: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 25/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3524/299-2010
(na vysielanie programu Paľba/Liga na papieri z dňa 1. 6. 2010) 
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-14/25.644: 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. 3524/299-2010, 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. 10-14/885: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 26/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3255/290-2010
(na vysielanie programu Týždeň z dní 10.05., 17.05., 24.05., 31.05., 07.06.2010) 
Vysielateľ: TV PEZINOK, s. r. o. číslo licencie: T/99

Uznesenie č. 10-14/26.645: 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  §  16  ods.  3  písm.  b)  zákona  č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 10.05., 17.05., 24.05., 31.05. a  07.06.2010 o cca 18:00 
hod. odvysielal v programe  „Týždeň“ príspevky „Novinky v kauze“, „Protest pred úradom vlády“,  
„Protesty  pokračujú“,  „Už vyváža aj  Bratislava“  a  „Protest  proti  skládke“,  ktoré  informovali  o 
kauze Pezinskej skládky, v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-14/886: 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: 14.09.2010            Z: PLO

Úloha č. 10-14/887: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 27/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3505/297-2010
(na vysielanie programu Infokanál  z dňa 18.06. 2010) 
Vysielateľ: TES Slovakia s.r.o. číslo licencie: T/183

Uznesenie č. 10-14/27.646: 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 TES Slovakia s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z.z. v súvislosti  s tým, že v rámci videotextu zo dňa 18.06.2010 odvysielal v rubrike „Z činnosti 
Inšpektora verejného poriadku“ textovú informáciu „Vážená pani, aj vy ste účastníkom čierneho trhu, 
ktorý ukrajuje zo spoločnej kasy všetkým občanom!“ spolu s fotografiou,  na ktorej je okrem iného 
zobrazená staršia žena v okuliaroch,  ktorá spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom mohli 
zasiahnuť do dobrej povesti ženy zobrazenej na fotografii. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/888: 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: 14.09.2010            Z: PLO

Úloha č. 10-14/889: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 28/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3274/291-2010
(na vysielanie programu Maradona podľa Kusturicu z dňa 13. a 14. 6. 2010) 
Vysielateľ: Slovenská televízia,  vysielateľ na základe zákona  

Uznesenie č. 10-14/28.647: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o  
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči 
Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z.  v  súvislosti  s  tým,  že  dňa  13.6.  2010 o  cca  20.41  h  a  14.06.2010 o  cca  11.02  h 
odvysielal program Maradona podľa Kusturicu, označením ktorého ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 7 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-14/890: 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: 14.09.2010            Z: PLO

Úloha č. 10-14/891: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 29/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3442/296-2010
(na celodenné vysielanie v dňoch 7. a 14. 6. 2010) 
Vysielateľ: L & L média, s.r.o. číslo licencie: TD/25

Uznesenie č. 10-14/29.648: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o  
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  začína správne konanie voči 
spoločnosti L & L média, s.r.o., Spišská Nová Ves vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v dňoch 07.06. a 14.06.2010 mohol vysielať programovú službu 
bez právoplatne udelenej licencie.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/892: 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: 14.09.2010            Z: PLO

Úloha č. 10-14/893: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 30/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3121/277-2010
(na vysielanie programu Lampáreň  z dňa 16.5.2010) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-14/30.649: 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. 3121/277-2010, 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. 10-14/894: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 31/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3139/278-2010 a 3184/284-2010
(na vysielanie programu Odhalenie sochy kráľa Svätopluka z dňa 6. 6. 2010) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
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Uznesenie č. 10-14/31.650: 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. 3139/278-2010, 3184/284-2010, 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. 10-14/895: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 32/
Sťažnosť č. 3516/298-2010
(na vysielanie programu Modré z neba  z dňa 2.6.2010) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-14/32.651: 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. 3516/298-2010, 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. 10-14/896: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 33/
Sťažnosť č. 3190/286-2010
(na vysielanie programu Aj múdry schybí  z dňa 21.5.2010) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-14/33.652: 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. 3190/286-2010, 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. 10-14/897: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 34/
Sťažnosť č. 3344/293-2010
(na vysielanie Spravodajstva RTV KREA z dní 29.3.; 28.4.; 24.5. a 14.6. 2010) 
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o. číslo licencie: T/191
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Uznesenie č. 10-14/34.653: 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 KREATIV GA spol. s r.o.  vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 14.06.2010 o cca 18:00 hod. a 22:00 hod. odvysielal v rámci  
programu  Spravodajstvo  RTV KREA  príspevok  s  názvom Po  mesiaci  dobrá  správa  (problémy  v  
doprave a ich riešenie v Šali, problémy dopravy na Štúrovej ulici, štrajk obyvateľov Šale)  v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/898: 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: 14.09.2010            Z: PLO

Úloha č. 10-14/899: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 10.09.2010            Z: PgO

Uznesenie č. 10-14/34.654: 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. 3344/293-2010 smerujúcu voči vysielaniu televízie RTV KREA a uznala sťažnosť v časti týkajúcej 
sa vysielania programu  Spravodajstvo z dní 29.03.2010, 28.04.2010, 24.05.2010 vo veci  možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č.  
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/900: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 35/
Kontrolný monitoring
Správa č.39/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. – 
MARTICOinfo 
(monitorované dni: 12.5.2010)
Vysielateľ: MARTICO, s.r.o., Martin číslo licencie: T/225

Uznesenie č. 10-14/35.655: 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. 39/10/TV 
o  monitorovaní  vysielania  MARTICO  INFO  skonštatovala,  že  v  monitorovanom  vysielaní  dňa 
12.05.2010  vysielateľa  MARTICO,  s.r.o.,  Martin  s  licenciou  č.  T/225  nebolo  zistené  porušenie 
právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/901: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 36/
Kontrolný monitoring

30



Správa č.44/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 17. a 24. 6. 2010 )
Vysielateľ: ELECTRIS s.r.o.          číslo licencie: T/121

Uznesenie č. 10-14/36.656: 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.  44/2010/TV  o  monitorovaní  vysielania  INFOKANÁL 
ELECTRIS  skonštatovala,  že  v  monitorovanom  vysielaní  z  dní  17.06.2010  a 
24.06.2010 vysielateľa ELECTRIS spol. s r.o. Banská Bystrica, s licenciou č. T/121 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/902: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 10.09.2010            Z: PgO

K bodu 37/
Kontrolný monitoring
Správa č.45/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 22. 6. 2010 )
Vysielateľ: BodvaTel s.r.o. Moldava nad Bodvou          číslo licencie: T/131

Uznesenie č. 10-14/37.657: 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.  45/2010/TV o  monitorovaní  vysielania  MsTV  Moldava- 
Szepsi VTV, Studio 7S skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní dňa 22.06.2010 
vysielateľa BodvaTel s.r.o., Moldava nad Bodvou s licenciou č. T/131 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/903: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 10.09.2010 Z: PgO

K bodu 38/
Kontrolný monitoring
Správa č.11/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 27. a 28.6. 2010)
Vysielateľ: RADIO ONE, s.r.o.                      číslo licencie: R/91

Uznesenie č. 10-14/38.658: 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.  11/2010/Ro  o  monitorovaní  vysielania  Radio  One 
skonštatovala,  že  v  monitorovanom  vysielaní  z  dní  27.06.2010  a  28.06.2010 
vysielateľa RADIO ONE, s.r.o., Nitra s licenciou č. R/91  nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-13/904: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 10.09.2010 Z: PgO
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K bodu 39/
Kontrolný monitoring
Správa č. 51/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 27.6. a 4.7. 2010)
Vysielateľ: Káblová televízia Komjatice s.r.o.          číslo licencie: T/134

Uznesenie č. 10-14/39.659: 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. 51/2010/TV o monitorovaní vysielania INFO kanál Komjatice 
skonštatovala,  že  v  monitorovanom  vysielaní  z  dní  27.06.2010  a  04.07.2010 
vysielateľa Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice s licenciou č. T/134 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/905: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 10.09.2010 Z: PgO

K bodu 40/
Kontrolný monitoring
Správa č. 50/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 4.7. 2010)
Vysielateľ: KROM-SAT, s.r.o.                      číslo licencie: T/206

Uznesenie č. 10-14/40.660: 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.  50/2010/TV  o  monitorovaní  vysielania  KROM-SAT  TV 
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 04.07.2010 vysielateľa KROM-
SAT TV, s.r.o., Krompachy s licenciou č. T/206 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/906: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 10.09.2010 Z: PgO

K bodu 41/
Kontrolný monitoring 
Správa č. 46/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované vysielanie: C.S.I. New York z dňa 14. 5. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                         číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-14/41.661: 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. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu C.S.I. – 
Kriminálka New York, odvysielaného dňa 14.05.2010 o cca 16:00 hod.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-14/907: 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: 14.09.2010 Z: PLO

K bodu 42/
Kontrolný monitoring
Správa č. 49/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 27.6. 2010)
Vysielateľ: Šuňava OTV s.r.o.                                     číslo licencie: T/135

Uznesenie č. 10-14/42.662: 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. 49/10/TV 
o monitorovaní vysielania Obecné televízne vysielanie skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z  dňa  27.06.2010 vysielateľa  Šuňava  OTV s.r.o.,  s  licenciou  č.  T/135  nebolo  zistené  porušenie 
právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/908: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 10.09.2010 Z: PgO

K bodu 43/
Kontrolný monitoring
Správa č. 53/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorovaný program: Volebné štúdio z dňa 12.6.2010)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-14/43.663: 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 
(ďalej  len  „zákon  č.  308/2000  Z.  z.“)  po  prerokovaní  správy  č.  53 /2010/TV  o 
monitorovaní  vysielania  televíznej  programovej  služby  TV  Markíza vysielateľ 
MARKÍZA-SLOVAKIA,  spol.  s  r.o.,  číslo  licencie  T/41  skonštatovala,  že  v 
monitorovanom  vysielaní  programu  Volebné  štúdio odvysielaného  o  cca  21:47  – 
00:48 hod. dňa 12.06.2010 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/909: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 10.09.2010 Z: PgO

K bodu 44/
Kontrolný monitoring
Správa č. 52/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 23. 6. 2010 )
Vysielateľ: rEHIT s.r.o.          číslo licencie: T/172

Uznesenie č. 10-14/44.664: 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.  52/10/TV  o  monitorovaní  vysielania  KTV  (Kežmarská 
televízia)  skonštatovala,  že v monitorovanom vysielaní  dňa 23.06.2010 vysielateľa 
rEhit s.r.o. s licenciou č. T/172 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/910: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 10.09.2010 Z: PgO

K bodu 45/
Kontrolný monitoring
Správa č. 54/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. 
(monitorované dni: 17. 6. 2010 )
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/219

Uznesenie č. 10-14/45.665: 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 
(ďalej  len  „zákon  č.  308/2000  Z.  z.“)  po  prerokovaní  správy  č.  54 /2010/TV  o 
monitorovaní vysielania televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC TV 
s.r.o.,  číslo licencie T/219  skonštatovala,  že v monitorovanom vysielaní  programu 
Lampa zo dňa 17.06.2010 vysielaného o cca 22:15 hod.  nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/911:  Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 10.09.2010 Z: PgO

K bodu 46/
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.štvrťrok 2010
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/219
MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.          číslo licencie: T/41
Slovenská televízia

Rada berie  na vedomie Štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 
1.štvrťrok 2010.

K bodu 47/
SK č.: 159-PLO/O-2496/2010 zo dňa 27.04.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 1626/180-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Aféry/15.03.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o.,  Bratislava  číslo licencie: T/39

Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/912: Kancelária Rady zašle účastníkovi konania kópiu záznamu vysielania programu 
Aféry zo dňa 15.03.2010.
T: 10.09.2010 Z: PLO

K bodu 48/
SK č.: 210-PLO/O-3448/2010 zo dňa 22.06.2010
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností  podľa zákona  č.  308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2783/256-2010) smerujúca  proti vysielaniu  televízie JOJ
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
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(monitorovaný program/deň: KRIMI  Noviny/Z útulku vraj miznú psy/25.04.2010)
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č.  10-14/48.667: 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  27.08.2010  o  predvolanie  svedkov  v  správnom  konaní  č.  210-PLO/O-3448/2010 
vedeného  voči  MAC  TV  s.r.o.  Rada  dospela  k  záveru,  že  predvolanie  svedkov  v  predmetnom 
správnom konaní  by neprispelo k objasneniu veci a nie je potrebné na spoľahlivé zistenie skutočného 
stavu veci.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/913:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
oznámi účastníkovi konania zamietnutie jeho žiadosti.

T: 30.09.2010 Z: PLO

Uznesenie  č.  10-14/48.668: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len  
„zákon č.  308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník  
správneho konania č. 210-PLO/O-3448/2010 MAC TV s.r.o.

p o r u š i l

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

tým,

že dňa 25.04.2010 o cca 19:05 hod. odvysielal v rámci programu Krimi Noviny príspevok Z útulku 
vraj miznú psy, 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. 10-14/914: 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: 30.09.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-14/915: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010 Z: PgO

K bodu 49/
SK č.: 175-PLO/O-2674/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností  podľa zákona  č.  308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
1318/171-2010) smerujúca  proti vysielaniu  televízie Markíza
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
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(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Dôchodcov pribúda aj vďaka medicíne/02.03.2010)
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

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. 175-PLO/O-2674/2010 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 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 02.03.2010 o cca 19:31 hod. odvysielal v programe  Televízne noviny  príspevok Dôchodcov 
pribúda  aj  vďaka  medicíne, ktorý  svojím  obsahom  a  spôsobom  svojho  spracovania  zasiahol  do 
ľudskej dôstojnosti spoločenskej skupiny dôchodcov,

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 10.000,- €, 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. 10-14/916: 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: 30.09.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-14/917: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010 Z: PgO

K bodu 50/
SK č.: 177-PLO/O-2676/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie:  Správa  o  prešetrení  sťažností  č.  1331/173-2010,   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: Večerníček/Bathory/03.03.2010)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

Uznesenie č. 10-14/50.670: 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. 177-PLO/O-2676/2010 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
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porušil

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

tým,

že dňa 03.03.2010 o cca 19:04 hod. odvysielal pred programom  Večerníček upútavku na program 
Bathory  označenú  ako  nevhodnú  pre  vekovú  skupinu  maloletých  do  15  rokov,  čím  došlo  k 
nesprávnemu uplatneniu jednotného systému označovania, 

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 700,00 €, slovom sedemsto 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 uhradiť ju na účet: 7000088921/8180, VS ***10, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/918: 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: 30.09.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-14/919: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010 Z: PgO

K bodu 51/
SK č.: 200-PLO/O-3211/2010 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/Rozporuplné psychotesty/23.03.2010)
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-14/51.671: 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. 200-PLO/O-3211/2010 MAC TV s.r.o.

p o r u š i l

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

tým,

že v programe KRIMI Noviny zo dňa 23.03.2010 o cca 19:00 hod odvysielal príspevok Rozporuplné  
psychotesty, v ktorom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.. 

Uznesenie bolo prijaté.
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za čo mu ukladá

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

Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000  
Z.z. a to pred tromi po sebe nasledujúcimi odvysielaniami programu KRIMI Noviny  v čase o 19:00  
hod., pričom prvýkrát v tretí deň odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.

Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v čítanej podobe bez sprievodnej 
hudby alebo doplňujúceho komentára.  Účastník  konania  bezodkladne  oznámi  termín  odvysielania 
oznamu Rade. 

Text oznamu:
„Televízia JOJ odvysielala dňa 23.03.2010 v rámci programu KRIMI Noviny príspevok Rozporuplné  
psychotesty, ktorý informoval o vykonávaní psychologických posudkov uchádzačov o miesto mýtneho a  
železničného policajta , v ktorom došlo k porušeniu zásad objektívnosti a nestrannosti neposkytnutím  
priestoru  na  vyjadrenie  dotknutému  subjektu  –  Železničnej  polícii  ku  všetkým  relevantným  
skutočnostiam odvysielaných v príspevku.  Z tohto dôvodu Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila  
vysielateľovi programovej služby TV JOJ sankciu odvysielať tento oznam o porušení zákona.“

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

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/920: 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: 30.09.2010     Z: PLO

Úloha č. 10-14/921: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010 Z: PgO

K bodu 52/
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.  10-14/52.672: 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 27.08.2010 o predvolanie svedka v správnom konaní č. 201-PLO/O-3448/2010 vedeného 
voči  MAC TV s.r.o. Rada dospela k záveru, že predvolanie svedka v predmetnom správnom konaní 
by neprispelo k objasneniu veci a nie je potrebné na spoľahlivé zistenie skutočného stavu veci.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/922:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
oznámi účastníkovi konania zamietnutie jeho žiadosti.

T: 14.09.2010 Z: PLO

Uznesenie č. 10-14/52.672.1: Rada odbočuje prerokovanie tohto programu na ďalšie zasadnutie Rady.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/923: Kancelária Rady predloží správne konanie č. 201-PLO/O-3212/2010 na zasada-
nie Rady dňa 14.09.2010. 
T: 14.09.2010 Z: PLO

K bodu 53/
SK č.: 202-PLO/O-3213/2010 zo dňa 08.06.2010
Doplnenie: Správa č. 24/2010/TV o monitorovaní Central TV
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Región/Predstavitelia vlády otvorili nové multifunkčné  
ihriská/21.04.2010)
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/19

Uznesenie č. 10-14/53.673: 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.  
202-PLO/O-3213/2010 vedené voči spoločnosti  SATRO s.r.o. podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/924: 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: 14.09.2010 Z: PLO

K bodu 54/
SK č.: 179-PLO/O-2678/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa č. 16/2010/TV o monitorovaní Mestskej televízie Komárno - Városi Televízió
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: Komárňanský magazín/20.03.2010)
ÚK: COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno číslo licencie: T/226

Uznesenie  č.  10-14/54.674: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len  
„zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 179-PLO/O-2678/2010 COM-MÉDIA spol. s r.o.,

p o r u š i l

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

tým,

že dňa 20.03.2010 po skončení programu  Komárňanský magazín  (v slovenskom jazyku) odvysielal 
reklamu na  nové  číslo  časopisu  Delta  v  maďarskom jazyku a  20.03.2010 po  skončení  programu 
Komárňanský magazín (v maďarskom jazyku) odvysielal reklamu na realitnú agentúru Immobilien, 
reklamu na nové číslo časopisu Delta a reklamu na TV Komárno v maďarskom jazyku, čím došlo k 
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nezabezpečeniu  používania  štátneho  jazyka  pri  vysielaní  ostatných  zložiek  programovej  služby  v  
súlade so zákonom č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku v znení neskorších predpisov,

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. 2 písm. k) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 165,00 €, slovom jednostošesťdesiatpäť eur.

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

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, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/925: 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: 14.09.2010 Z: PLO

K bodu 55/
SK č.: 191-PLO/O-2906/2010 zo dňa 25.05.2010
Doplnenie: Správa č. 28/2010/TV o monitorovaní programu Aféry z dňa 15. 3. 2010
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Aféry/15.03.2010)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  10-14/55.675: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len  
„zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 191-PLO/O-2906/2010 MAC TV s.r.o.,

p o r u š i l

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

tým,

že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Aféry zo dňa 15.03.2010,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2.000,00 €, slovom dvetisíc 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.

40



Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/926: 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: 14.09.2010 Z: PLO

K bodu 56/
SK č.: 172-PLO/O-2671/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1956/203-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Panelák/31.03.2010)
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-14/56.676: 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. 172-PLO/O-2671/2010 MAC TV s.r.o.

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým,

že dňa 31.03.2010 o cca 20:18 hod. odvysielal program Panelák  obsahujúci informáciu o programe 
Showdance,  ktorá  naplnila  definíciu  umiestňovania  produktov  v  zmysle  §  39a  ods.  1  zákona  č. 
308/2000  Z.z.,  v  ktorom  nezabezpečil  povinnosť  zreteľne  informovať  verejnosť  o  existencii 
umiestňovania  produktov,  označením  na  začiatku  a  na  konci  programu,  ako  aj  pri  pokračovaní 
programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou. 

Uznesenie bolo prijaté.

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. 10-14/927: 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: 30.09.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-14/928: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010 Z: PgO

K bodu 57/
SK č.: 174-PLO/O-2673/2010 zo dňa 11.05.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1989/206-2010 a 1990/207-2010 smerujúcej proti 
vysielaniu televízie JOJ
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(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Borat/06.04.2010)
ÚK:  MAC TV  s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-14/57.677: 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.  
174-PLO/O-2673/2010 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. 10-14/929: 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: 14.09.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-14/930: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010 Z: PgO

K bodu 58/
SK č.: 209-PLO/O-3447/2010 zo dňa 22.06.2010
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2666/246-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Bánovský denník/21.04.2010)
ÚK:  Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou číslo licencie: T/227

Uznesenie  č.  10-14/58.678: 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. 209-PLO/O-3447/2010 Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.

p o r u š i l

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

tým,

že  dňa  21.04.2010 o  cca  7.00  hod.  a  18.00  hod.  odvysielal  v  rámci  programu  Bánovský  denník  
príspevok informujúci o návšteve ministra hospodárstva Ľ. Jahnátka v  Bánovciach nad Bebravou, v 
ktorom došlo  k  nezabezpečeniu  všestrannosti  informácií  a  názorovej  pluralite  v  rámci  vysielanej 
programovej služby, 

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.
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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. 10-14/931: 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: 30.09.2010 Z: PLO

Úloha č. 10-14/932: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 10.09.2010 Z: PgO

K bodu 59/
SK č.: 211-PLO/O-3449/2010 zo dňa 22.06.2010
Doplnenie: Správa č. 29/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko – Dánsko (priamy prenos z hokejového 
stretnutia)/14.05.2010)
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

Uznesenie  č.  10-14/59.679: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len  
„zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 211-PLO/O-3449/2010 STV, vysielateľ na základe zákona,

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že dňa 14.05.2010 o cca 18:02:24 hod. odvysielal počas prenosu športového podujatia  Slovensko – 
Dánsko (priamy prenos z hokejového stretnutia) reklamný šot Škoda, 

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 3.320,00 €, slovom tritisíctristodvadsať 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. 10-14/933: 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: 30.09.2010 Z: PLO
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60/ Rôzne
1/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 28.06.2010 – www.tvba.sk
Oznamovateľ: City TV, s.r.o., Bratislava

Rada  prijíma  oznámenie  spoločnosti  City  TV,  s.r.o. zo  dňa  28.06.2010  týkajúce  sa  stránky 
www.tvba.sk v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z.z., nakoľko uvedené oznámenie po 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.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/934: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť City TV, s.r.o. o vybavení jej oznámenia 
zo dňa 28.06.2010.
T: 14.09.2010 Z: PLO

2/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 11.07.2010 – www.donatv.sk
Oznamovateľ: Ing. Ján Genserek – DONA MULTIMEDIA, Banská Bystrica 

Rada prijíma oznámenie od Ing. Ján Genserek - DONA MULTIMEDIA  zo dňa 11.07.2010 týkajúce 
sa stránky www.donatv.sk v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z.z., nakoľko uvedené oznámenie po 
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.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č.  10-14/935: Kancelária  Rady upovedomí  Ing.  Ján  Genserek  -  DONA MULTIMEDIA o 
vybavení jeho oznámenia zo dňa 11.07.2010. 
T: 14.09.2010 Z: PLO

3/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 30.07.2010 – www.tvmistral.sk
Oznamovateľ: TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce 

Rada prijíma oznámenie spoločnosti TV Mistral, s.r.o. Michalovce, zo dňa 02.06.2010 doplneného 
dňa 30.07.2010 v časti týkajúcej sa sekcie TENTO TÝŽDEŇ  a ARCHÍV a  rubriky Najsledovanejšie 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.  10-14/936: Kancelária  Rady  upovedomí  spoločnosť  TV  Mistral,  s.r.o.,  Michalovce,  o 
vybavení jej oznámenia zo dňa 02.06.2010 doplneného dňa 30.07.2010.
T: 14.09.2010 Z: PLO

Uznesenie č. 10-14/60.680: 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.  
o  správnom  konaní  v  znení  neskorších  predpisov  (ďalej  len  „správny  poriadok“)  rozhodla,  že 
spoločnosti  TV  MISTRAL,  s.r.o.  Michalovce 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.tvmistral.sk.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/937: Kancelária Rady vypracuje rozhodnutie o odpustení zmeškania lehoty a doručí ho 
spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce.
T: 14.09.2010 Z: PLO

4/ Doplnenie výsledkov monitorovania v období kampane a volieb do NR SR (Rádio Patria, 
Rádio  Slovensko, TA3)

Rada berie na vedomie doplnenie výsledkov monitorovania v období kampane a volieb do NR SR.

5/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. júnu 2010.

Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.06.2010 na vedomie.

6/ Schválenie zahraničnej služobnej cesty – Budapešť, 23. a  24.  september  2010

Uznesenie č. 10-14/60.681:  Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedu Rady Prof. Miloša 
Mistríka,  riaditeľa  kancelárie  Rady  JUDr.  Ľuboša  Kukliša  a  pracovníkov  kancelárie  Rady  JUDr. 
Barbory Paulínyová, Mgr. Margity Cafíkovej a Mgr. Juraja Poláka na druhé zasadnutie CERF (Central 
European Regulatory Forum), ktoré sa bude konať v dňoch 23.09. a 24.09.2010 v Budapešti. 

Uznesenie bolo prijaté.

7/ Schválenie zahraničnej služobnej cesty – Belehrad, 06. – 08. október 2010

Uznesenie č. 10-14/60.682:  Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedu Rady Prof. Miloša 
Mistríka,  člena  Rady  Prof.  Petra  Škultétyho,  riaditeľa  kancelárie  Rady  JUDr.  Ľuboša  Kukliša  a 
pracovníka kancelárie Mgr. Juraja Poláka na 32. zasadnutie Epra, ktoré sa bude konať v dňoch 06.10. 
až 08.10.2010 v Belehrade. 

Uznesenie bolo prijaté.

8/ Schválenie zahraničnej služobnej cesty – Brusel, 16. september 2010

Uznesenie č. 10-14/60.683: Rada schvaľuje zahraničnú pracovnú cestu predsedu riaditeľa kancelárie 
Rady  JUDr.  Ľuboša  Kukliša  a  pracovníka  kancelárie  Mgr.  Juraja  Poláka  na  stretnutie  pracovnej 
skupiny regulačných orgánov audiovizuálnych mediálnych služieb, ktoré sa bude konať dňa 16.09.  
2010 v Bruseli.

Uznesenie bolo prijaté.

9/  Informácia o stave vo veci žiadosti o predĺženie licencie spoločnosti Flash Prešov, s r.o.

Rada berie informáciu na vedomie.

10/ Zmena zastupovania vo veci SH Classic.

Rada berie informáciu na vedomie. 

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

Uznesenie č. 10-14/60.684: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie  prehľad o účasti 
členov  Rady  na  zasadnutiach  v  mesiaci  júl  2010  a  v  zmysle  čl.  8  Štatútu  Rady  schváleného 
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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 júl 2010 v plnej výške všetkým členom Rady. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-14/938: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia. 
T: 09.09.2010 Z: OE

V Bratislave dňa 31.08.2010

           Prof. Miloš Mistrík
       predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overil: PhDr. Dana Podracká
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