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Zápisnica č. 16/2010 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 28.09.2010 

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

 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 251-PLO/D-4240/2010 zo dňa 27.08.2010 
vo veci žiadosti  o zmenu  licencie na televízne vysielanie  č. T/86 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.     číslo licencie: T/86 
 
3/ SK: 214-PLO/D-3479/2010 zo dňa 28.09.2010 
vo veci žiadosti o  registráciu retransmisie  
ÚK: Mikuláš Kósa         
 
4/ SK: 252-PLO/D-4241/2010 zo dňa 27.08.2010 
vo žiadosti o  udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TES MEDIA, s.r.o.        
 
5/ SK: 204-PLO/D-3294/2010 zo dňa 15.06.2010 
vo veci žiadosti o udelenie  licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.      
 
6/ SK: 220-PLO/O-3631/2010 zo dňa 22.07.2010 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: SPRÁVA KABLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.   číslo registrácie: TKR/300 
 
7/ SK: 245-PLO/D-4188/2010 zo dňa 20.08.2010 
vo veci žiadosti o zmenu  licencie na televízne vysielanie  č. T/123 
ÚK: TV Poprad, s.r.o.       číslo licencie: T/123 
 
8/ SK: 371-LO/D-2640/2004 zo dňa 06.12.2004 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/74 
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r.o.     číslo licencie: R/74 
 
9/ SK: 278-PLO/D-4280/2010 zo dňa 02.09.2010 
vo veci oznámenia o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.    číslo licencie: R/84 
 
10/ SK: 203-PLO/O-3250/2010 zo dňa 24.06.2010 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/254 
ÚP: 10.00 hod 
 
11/ Sťažnosť č. 4379/335-2010 zo dňa 08.09.2010 
Vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
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Prevádzkovateľ retransmisie : TES Media, s.r.o.    číslo  registrácie: TKR/290 
 
12/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. a č. 220/2007 Z.z. 
Vysielateľ : TV 5 s.r.o.         číslo licencií: T/160 a TD/6 
 
13/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3862/307-2010  
(na vysielanie programu Vaše letné rádio na pieseň R´n´B Soul z dňa 16. 7. 2010)  
Vysielateľ: D. EXPRES, a.s.       číslo licencie: R/66 
 
14/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4162/319-2010  
(na vysielanie programu Letná party z dňa 18. 8. 2010)  
Vysielateľ: D. EXPRES, a.s.       číslo licencie: R/66 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4259/324-2010 a 4274/325-2010     
(na vysielanie programu Pomsta dcéry z dní 29. a 28.8.2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39  
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3786/305-2010      
(na vysielanie programu Lampa z dňa 8. 7. 2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4081/317-2010     
(na vysielanie programu Téma z dňa 9. 7., 11. 7. a 12. 7. 2010)  
Vysielateľ: MANÍN PB, s.r.o.        číslo licencie: T/165 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4019/313-2010      
(na vysielanie programu Reflex z dňa 2.8.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4014/314-2010      
(na vysielanie programu Krimi noviny – reportáž Oklamala aj postihnutého zo dňa 28. 7. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3627/300-2010      
(na vysielanie programu Tajuplná operácia Hades z dňa 5. 7. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.59/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 18.6., 22.6.2010) 
Vysielateľ: INFOKANÁL TKR  Čadca           číslo licencie: T/161 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.58/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni:18., 22.6.2010) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.     číslo licencie: T/86  
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23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 55/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 28.4.; 24.5. a 14.6.2010) 
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o.              číslo licencie: T/191 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 56/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28. 6. a 29. 6. 2010) 
Vysielateľ: TV AGENCY, s. r. o.              číslo licencie: T/212 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 60/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 10. 6. 2010) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.63/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 22. 6. a 25. 6. 2010) 
Vysielateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.         číslo licencie: T/233 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č.62/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28. 6. 2010) 
Vysielateľ: Agentúra S, s.r.o.           číslo licencie: T/148 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č.12/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 28. 6. 2010) 
Vysielateľ: SiTy media, s.r.o.               číslo licencie: R/87 
 
29/ SK č.: 199-PLO/O-3210/2010 zo dňa 08.06.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažností č. 2146/219-2010 a č. 2625/245-2010 smerujúcich proti 
vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Chlapci to chcú tiež ...a stále/13.04.2010 a 10.05.2010) 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3720/303-2010      
(na vysielanie upútavky na film Chlapci to chcú tiež z dňa 12. 7. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
31/ SK č.: 159-PLO/O-2496/2009 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.       číslo licencie: T/39 
 
32/ SK č.: 206-PLO/O-3444/2010 zo dňa 22.06.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť  č. 
2141/218-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň:  Noviny/Zvláštni svedkovia/11.04.2010) 
ÚK:  MAC TV  s.r.o.       číslo licencie: T/39 
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33/ SK č.: 212-PLO/O-3450/2010 zo dňa 22.06.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania zo dňa 24.04.2010 o 16:00 
až 21:00 hod.  
ÚK:  VEPROS, spol. s r.o.       číslo licencie: T/82 
 
34/ SK č.: 207-PLO/O-3445/2010 zo dňa 22.06.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 2579/243-2010 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň:  Krimi Noviny/Pomáhajú im aj kňazi/10.04.2010) 
ÚK:  MAC TV  s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
35/ SK č.: 224-PLO/O-3635/2010 zo dňa 06.07.2010 
Doplnenie : Sťažnosť č. 2856/259-2010 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Týždenník/Detské zariadenie Neposedko v nákupnom centre 
v Trenčíne/12.5., 13.5., 14.5., 15.5., 16.5., 17.5., 18.5. a 19.5.2010) 
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“     číslo licencie: T/126 
 
36/ Rôzne   
 
Ústne pojednávania:  
10:00 hod. - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
 

******************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 987 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 10-16/1.725:  Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.  
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 251-PLO/D-4240/2010 zo dňa 27.08.2010 
vo veci žiadosti  o zmenu  licencie na televízne vysielanie  č. T/86 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o.     číslo licencie: T/86 
 
Uznesenie č. 10-16/2.726: 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. 251-PLO/D-4240/2010 zo dňa 27.08.2010 
posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/86, z dôvodu rozšírenia územného 
rozsahu vysielania prostredníctvom KDS účastníka konania :  
 
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o. 
Hviezdoslavovo námestie 1651/2 
026 27 Dolný Kubín 
 
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     
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r o z h o d n u t i e :  
 

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

mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/86 zo dňa 15.07.1997 nasledovne: 
 
1. Článok I. bod 5. znie: 
„Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie“ 
 
2. Článok IV. Znie:  
„1.1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti UPC BROADBAND 

SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava a prostredníctvom KDS spoločnosti DSI DATA s.r.o. 
1.2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 

o registrácii retransmisie č. TKR/254 spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 
Bratislava 

1.3.Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/282 DSI DATA s.r.o., Námestovo 

1.4. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade (ustanovenie 
§16 ods. 3 písm. l/ zák. č. 308/2000 Z.z.):  
(1) videokazeta VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo 
(2) nosiče CD vo formáte MPEG-3 alebo 
(3) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov“ 

 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-16/988: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 251-PLO/D-4240/2010 písomné 
znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o., spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 28.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK: 214-PLO/D-3479/2010 zo dňa 28.09.2010 
vo veci žiadosti o  registráciu retransmisie  
ÚK: Mikuláš Kósa      
 
Uznesenie č. 10-16/3.727: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 214-
PLO/D-3479/2010 začatom dňa 28.06.2010, podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii posúdila žiadosť o udelenie registrácie retransmisie, doručenú Rade 
účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
Mikuláš Kósa 
Gagarinova 374/16 
946 019 Čičov 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 



 6 

Rada podľa ustanovenia § 59  zákona č. 308/2000 Z. z. 
  

vydáva rozhodnutie o registrácii retransmisie  č. TKR/305 
 

za nasledovných podmienok : 
 
 1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   

     - hlavná stanica: Čalovec 170, 946 02 
     - hlavná stanica: Kameničná 122, 946 01 

- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom KDS (káblového distribučného systému) 
   

 2. Územný rozsah retransmisie: okres Komárno - obce Čalovec, Kameničná 
 
3.  Počet  prípojok:  
                                   Čalovec :     112 
       Kameničná: 138 
        Spolu:     250  
                  
4.  Ponuka programových služieb:   
 
základný súbor:  
televízne programové služby:   STV 1, STV 2, Trojka, JOJ, TA 3 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Regina, Rádio Patria, FUN RADIO 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-16/989: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii  retransmisie v SK č. 214-PLO/D-3479/2010 a zašle ho účastníkovi 
konania Mikulášovi Kósovi spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 28.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK: 252-PLO/D-4241/2010 zo dňa 27.08.2010 
vo žiadosti o  udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: TES MEDIA, s.r.o.        
 
Uznesenie č. 10-16/4.728: 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. 252-
PLO/D-4241/2010 začatom dňa 27.08.2010, 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“): 
 
TES MEDIA, s.r.o. 
Kragujevská 3754/4 
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 
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u d eľu j e  

 
TES MEDIA, s.r.o. 

 
l i c e n c i u  č .  T D / 3 2  

 
na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
 
1. Druh licencie: lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-H, DVB-T, DVB-S, DVB-C,  IPTV, MMDS, MVDS 
2.   Názov programovej služby: TV UNIZA 
3.   Jazyk vysielania: slovenský a český 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 7 hodín denne 
5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou  

(podľa  podania účastníka konania č. 4241/2010 zo dňa 27.08.2010 )  
 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie – max. 50,48 %  
Programy – min. 49,52 % (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo – 20,67 % 
Publicistika:  
1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná publicistika – 0 % 
Dokumentárne programy – 33,65 % 
Dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy – 3,61 % 
Vzdelávacie programy – 38,46 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 3,61 % 

 
6. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený programom 
vo verejnom záujme: 92,78%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD  
 
8. Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ 
s obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: nevzťahuje sa  
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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: 19011/L, 
oddiel: Sro, zo dňa 26.08.2010 

2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 19011/L, oddiel: Sro, zo dňa 
26.08.2010 

 
III. 

  
Doložka iného verejného prenosu: 
spôsob verejného prenosu: DVB-H, DVB-S, DVB-C,  IPTV, MMDS, MVDS 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-16/990: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 252-PLO/D-
4241/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  TES MEDIA, s.r.o. spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 28.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK: 204-PLO/D-3294/2010 zo dňa 15.06.2010 
vo veci žiadosti o udelenie  licencie na digitálne televízne  vysielanie 
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.      
 
Uznesenie č. 10-16/5.729: 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. 204-
PLO/D-3294/2010 začatom dňa 15.06.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z.z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
televíznej programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „účastník konania“): 
 
INTERACTIV.ME, s.r.o. 
Pekná cesta 6 
843 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

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

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

u d eľu j e  
 

INTERACTIV.ME, s.r.o. 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 3 3  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

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

      2.   Názov programovej služby: RING TV 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský  
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby:  

pondelok až piatok: 24:00-07:00 
sobota a nedeľa: 24:00-08:00 

      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 
Radou (podľa  podania účastníka konania č. 3294/2010 zo dňa 15.06.2010 doplneného 
podaním č. 4336/2010 zo dňa 06.09.2010)  

 
a) Programová služba (100%):  
    Doplnkové vysielanie  max. 20 % 
    Programy  min.  80 % (z toho preberaný program – 0 %) 
b) Programy (100%):   
   Spravodajstvo            0 % 
    Publicistika:             
    1.    polit. publicistika            0 % 
    2.    ostatná publicistika            0 % 
    Dokumentárne programy            0 % 
    Dramatické programy            0 % 
    Zábavné programy       100 %  
    Hudobné programy            0 % 
    Vzdelávacie programy            0 % 
    Náboženské programy           0 % 
    Detské programy           0 % 
    Šport           0 % 
 

6.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený 
programom vo verejnom záujme: 0%  
 
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD  
 
8.  Podiel vysielacieho času (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 0% 
 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových 
nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0% 
 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ, 
ktorého spôsob vysielania umožňuje bez zaplatenia osobitného poplatku prístup viac ako 80% 
obyvateľov (podľa ustanovenia § 31 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 
11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému označovania 
(Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z.z..)  
 

II. 
 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 40191/B, 
oddiel: Sro, zo dňa 23.08.2010 
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2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 40191/B, oddiel: Sro, zo dňa 
23.08.2010 
 

III. 
  
Doložka iného verejného prenosu: 
spôsob verejného prenosu: KDS, MMDS 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-16/991: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 204-PLO/D-
3294/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  INTERACTIV.ME, s.r.o. spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 28.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK: 220-PLO/O-3631/2010 zo dňa 22.07.2010 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: SPRÁVA KABLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.   číslo registrácie: TKR/300 
 
Uznesenie č. 10-16/6.730: 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. 220-PLO/O-3631/2010 zo dňa 22.07.2010 vo veci možného porušenia 
ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vedené voči účastníkovi konania: 
 
SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o. 
Nám. SNP 212/4 
958 18 Partizánske 
 

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. 220-PLO/O-3631/2010 zo dňa 22.07.2010 z dôvodu, že odpadol dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-16/992: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
220-PLO/O-3631/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti SPRÁVA KÁBLOVÝCH 
ROZVODOV s.r.o., Partizánske. 
T: 28.10.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-16/993: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 08.10.2010          Z: PLO 
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K bodu 7/ 
SK: 245-PLO/D-4188/2010 zo dňa 20.08.2010 
vo veci žiadosti o zmenu  licencie na televízne vysielanie  č. T/123 
ÚK: TV Poprad, s.r.o.       číslo licencie: T/123 
 
Uznesenie č. 10-16/7.731: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona 
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 245-PLO/D-4188/2010 zo dňa 20.08.2010, posúdila žiadosť o 
zmenu údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/123, účastníka konania  
 
TV Poprad, s.r.o. 
Podtatranská 7 
058 01 Poprad 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

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

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

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 245-PLO/D-4188/2010 zo dňa 20.08.2010 vo veci žiadosti o zmenu údajov 
uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/123, pretože v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a 
skutkový stav sa podstatne nezmenil, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/994: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
245-PLO/D-4188/2010 a zašle ho účastníkovi konania, TV Poprad s.r.o., Poprad.  
T: 28.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK: 371-LO/D-2640/2004 zo dňa 06.12.2004 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/74 
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r.o.     číslo licencie: R/74 
 
Uznesenie č. 10-16/8.732: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 371-LO/D-2640/2004 zo dňa 
06.12.2004 vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/74, účastníka konania (ďalej aj 
„účastník konania“): 
 
FLASH PREŠOV, spol. s r. o. 
Svätopluková 2 
080 01 Prešov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
 

r o z h o d n u t i e : 
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Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

z a m i e t a  
 
žiadosť o predĺženie platnosti  licencie č. R/74 z dôvodu nedodania žiadosti o predĺženie platnosti 
licencie v zákonom stanovenej lehote. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/995: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
371-LO/D-2640/2001 a zašle ho účastníkovi konania, FLASH Prešov, spol. s r.o., Prešov. 
T: 28.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
SK: 278-PLO/D-4280/2010 zo dňa 02.09.2010 
vo veci oznámenia o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.    číslo licencie: R/84 
 
Uznesenie č. 10-16/9.733: 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. 278-PLO/D-4280/2010 zo dňa 02.09.2010, posúdila 
doručené oznámenie  vo veci  zmeny licencie č. R/84 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 
zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
TAM ART PRODUCTIONS,  s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 mení 
 
 licenciu č. R/84 na rozhlasové vysielanie v časti III., v bode1 a bode 2 nasledovne:  
 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 
 02.09.2010 (č.p.d.4280/2010) a dňa 10.09.2010 (č.p.d. 4417) znejú nasledovne:  

 
1.1 Spravodajstvo: 1,5 % 
1.2 Publicistika:  
 1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
 1.2.2 Ostatná publicistika: 0% 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1.3.1 Detské programy: 0% 
 1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy:  0% 
 1.3.4 Zábavné  programy: 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy: 0 % 
Ostatný program – 98,5 % 
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2. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom záujme: 
min.: 1,5 %“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/996: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 278-
PLO/D-4280/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  TAM ART PRODUCTIONS,  s.r.o., 
Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 28.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK: 203-PLO/O-3250/2010 zo dňa 24.06.2010 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/254 
ÚP: 10.00 hod 
 
Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/997: Kancelária Rady pripraví materiál na rokovanie Rady na deň 12.10.2010. 
T: 05.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Sťažnosť č. 4379/335-2010 zo dňa 08.09.2010 
Vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie : TES Media, s.r.o.    číslo  registrácie: TKR/290 
 
Uznesenie č. 10-16/11.735: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) začína správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/290, spoločnosti 
TES Media, s.r.o., Žilina vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu, že poskytuje retransmisiu televíznych programových služieb PRIMA a 
VIVA bez súhlasu pôvodných vysielateľov týchto služieb. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/998: Kancelária Rady písomne upovedomí prevádzkovateľa retransmisie o začatí 
správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a zároveň 
ho požiada o sprístupnenie typových zmlúv s užívateľmi. 
T: 12.10.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-16/999: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania voči 
prevádzkovateľovi retransmisie.  
T: 08.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. a č. 220/2007 Z.z. 
Vysielateľ: TV 5 s.r.o.         číslo licencií: T/160 a TD/6 
 
Uznesenie č. 10-16/12.736: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči 
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držiteľovi licencie č. T/160 spoločnosti TV 5 s.r.o., Bratislava, vo veci možného naplnenia skutkovej 
podstaty podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. – uskutočnenia prevodu podielu na 
základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou 
v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa 
s licenciou počas trvania platnosti licencie a bez predchádzajúceho súhlasu rady s takým prevodom. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1000: Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa, spoločnosť TV 5 s.r.o., 
Bratislava, o začatí správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 
308/2000 Z.z.  
T: 12.10.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-16/12.737: 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 
držiteľovi licencie č. TD/6 spoločnosti TV 5 s.r.o., Bratislava vo veci možného naplnenia skutkovej 
podstaty podľa: 

 
I. 
 

ustanovenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní - uskutočnenia 
prevodu podielu na základnom imaní oprávneného vysielateľa alebo podielu na hlasovacích právach 
oprávneného vysielateľa v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania alebo 
hlasovacích práv oprávneného vysielateľa počas trvania platnosti licencie, 
 

II. 
 
ustanovenia § 31 ods. 2 písm. c) zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní - uskutočnenia 
prevodu podielu na základnom imaní oprávneného vysielateľa alebo podielu na hlasovacích právach 
oprávneného vysielateľa v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady 
o udelení licencie na digitálne vysielanie, ak ide o oprávneného vysielateľa televíznej programovej 
služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1001: Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa, spoločnosť TV 5 s.r.o., 
Bratislava o začatí správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 
308/2000 Z.z.  
T: 12.10.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-16/12.738: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/160 v správnom konaní č. 246-PLO/D-
4177/2010 zo dňa 19.08.2010, účastníka konania: 
 
TV 5 s.r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
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r o z h o d n u t i e :  

 
Rada z dôvodu, že sa vedie správne konanie č. 287-PLO/O-4691/2010 o predbežnej otázke, podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní s poukazom na ustanovenie § 40 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

p r e r u šu j e  
 

správne konanie č. 246-PLO/D-4177/2010 zo dňa 19.08.2010 vo veci oznámenia o zmene údajov 
uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/160. Rada bude v konaní pokračovať po skončení 
konania o predbežnej otázke, t.j. po právoplatnom rozhodnutí v správnom konaní č. 287-PLO/O-
4691/2010 vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. Počas prerušenia konania 
lehoty podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní neplynú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1002: Kancelária Rady zašle spoločnosti TV 5 s.r.o., Bratislava písomné znenie 
rozhodnutia o prerušení správneho konania. 
T: 28.10.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-16/12.739: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. TD/6 v správnom konaní č. 247-PLO/D-
4177/2010 zo dňa 19.08.2010, účastníka konania: 
 
TV 5 s.r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

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

Rada z dôvodu, že sa vedie správne konanie č. 288-PLO/O-4692/2010 o predbežnej otázke, podľa 
ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní s poukazom na ustanovenie § 40 
ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

p r e r u šu j e  
 

správne konanie č. 247-PLO/D-4177/2010 zo dňa 19.08.2010 vo veci oznámenia o zmene údajov 
uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. TD/6. Rada bude v konaní pokračovať po skončení 
konania o predbežnej otázke, t.j. po právoplatnom rozhodnutí v správnom konaní č. 288-PLO/O-
4692/2010 vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. Počas prerušenia konania 
lehoty podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní neplynú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1003: Kancelária Rady zašle spoločnosti TV 5 s.r.o., Bratislava písomné znenie 
rozhodnutia o prerušení správneho konania. 
T: 28.10.2010          Z: PLO 
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Uznesenie č. 10-16/12.740: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 213-PLO/D-3435/2010 zo dňa 
24.06.2010 posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
na základnom imaní držiteľa licencií č. T/160 a TD/6 s účastníkmi konania: 
 
JEL s.r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 Bratislava 
 
JUDr. Ernest Deák 
Suchá 4 
831 01 Bratislava  
 
Martina Požgayová 
Kultúrna 3463/24 
821 04 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

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

Rada z dôvodu, že sa vedú správne konania č. 287-PLO/O-4691/2010 a č. 288-PLO/O-4692/2010 o 
predbežnej otázke, podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
s poukazom na ustanovenie § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

p r e r u šu j e  
 

správne konanie č. 213-PLO/D-3435/2010 zo dňa 24.06.2010 vo veci žiadosti o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov na základnom imaní držiteľa licencií č. 
T/160 a TD/6. Rada bude v konaní pokračovať po skončení konania o predbežnej otázke, t.j. po 
právoplatnom rozhodnutí v správnych konaniach č. 287-PLO/O-4691/2010 a č. 288-PLO/O-
4692/2010 vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. Počas prerušenia konania 
lehoty podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní neplynú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1004: Kancelária Rady zašle spoločnosti TV 5 s.r.o., Bratislava písomné znenie 
rozhodnutia o prerušení správneho konania. 
T: 28.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3862/307-2010  
(na vysielanie programu Vaše letné rádio na pieseň R´n´B Soul z dňa 16. 7. 2010)  
Vysielateľ: D. EXPRES, a.s.       číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 10-16/13.741: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi D.EXPRES, a.s., Bratislava, držiteľovi licencie č. R/66 vo veci možného porušenia 
§ 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 16.07.2010 o cca 10:00 – 15:00 hod. 
odvysielal program Vaše letné rádio, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť jeho 
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časové zaradenie v súlade s podmienkami ustanovenými osobitným predpisom, t. j. medzi 22:00 
a 06:00 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1005: 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: 12.10.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-16/1006: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4162/319-2010  
(na vysielanie programu Letná party z dňa 18. 8. 2010)  
Vysielateľ: D. EXPRES, a.s.       číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 10-16/14.742: 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. 4162/319-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Rádio 
EXPRES vysielateľa D.EXPRES, a.s. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1007: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4259/324-2010 a 4274/325-2010     
(na vysielanie programu Pomsta dcéry z dní 29. a 28.8.2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 10-16/15.743: 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. 4259/324-2010, 4274/325-2010, smerujúce voči vysielaniu televíznej programovej 
služby JOJ vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-16/1008: Kancelária  Rady oznámi sťažovateľo výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3786/305-2010      
(na vysielanie programu Lampa z dňa 8. 7. 2010)  
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Vysielateľ:  MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-16/16.744: 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. 3786/305-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS 
vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa § 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. 10-16/1009: Kancelária  Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 10-16/16.745: 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 § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 8.7.2010 o cca 21.42 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby 
JOJ PLUS sponzorovaný program Lampa, ktorý mohol naplniť definíciu politickej publicistiky podľa 
§ 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-16/1010: 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: 12.10.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-16/1011: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4081/317-2010     
(na vysielanie programu Téma z dňa 09.07., 11.07. a 12.07.2010)  
Vysielateľ: MANÍN PB, s.r.o.        číslo licencie: T/165 
      
Uznesenie č. 10-16/17.746: 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. 
4081/317-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby iTV vysielateľa MANIN 
PB, s.r.o., Považská Bystrica, a uznala sťažnosť podľa § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-16/1012: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 10-16/17.747: 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 
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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 MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica, držiteľovi licencie č. T/165 vo veci možného 
porušenia § 16 ods. 3 písm. g) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
možným trvalým neoznačením programovej služby nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) v 
dňoch 09.07.2010, 11.07.2010 a 12.07.2010 počas vysielania programu Téma a v súvislosti s možným 
neposkytnutím súvislého záznamu vysielania programu Téma z dní 09.07.2010, 11.07.2010 
a 12.07.2010 na vyžiadanie Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-16/1013: 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: 12.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4019/313-2010      
(na vysielanie programu Reflex z dňa 02.08.2010)  
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-16/18.749: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 02.08.2010 o cca 17:20 hod. odvysielal program Reflex, ktorý 
by mohol ohroziť morálny vývin maloletých a označením ktorého ako nevhodného pre maloletých 
divákov do 15 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1014: 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: 12.10.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-16/1015: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4014/314-2010      
(na vysielanie programu Krimi noviny – reportáž Oklamala aj postihnutého zo dňa 28. 7. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-16/19.750: 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. 
3786/305-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ PLUS vysielateľa MAC 
TV s.r.o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.  podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 10-16/1016: Kancelária  Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 10-16/19.751: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 28.7.2010 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu Krimi noviny 
príspevok s názvom Oklamala aj postihnutého, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1017: 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: 12.10.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-16/1018: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3627/300-2010      
(na vysielanie programu Tajuplná operácia Hades z dňa 5. 7. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-16/20.752: 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. 
3627/300-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ vysielateľa MAC TV 
s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1019: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.59/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 18.6., 22.6.2010) 
Vysielateľ: INFOKANÁL TKR  Čadca           číslo licencie: T/161 
 
Uznesenie č. 10-16/21.753: 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 BYTY Čadca, s.r.o., Čadca vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania 
z dní 18.06. a 22.06.2010. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1020: 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: 12.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.58/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni:18., 22.6.2010) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.     číslo licencie: T/86  
 
Uznesenie č. 10-16/22.754: 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. 58/10/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 18.06.2010 a 22.06.2010 vysielateľa Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o. s licenciou 
č. T/86 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1021: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 55/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 28.4.; 24.5. a 14.6.2010) 
Vysielateľ: KREATIV GA spol. s r.o.              číslo licencie: T/191 
 
Uznesenie č. 10-16/23.755: 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., Galanta, držiteľovi licencie č. T/191 v súvislosti s tým, že 
v dňoch 28.04.2010, 24.05.2010 a 14.06.2010 v čase cca od 06.00 do 06.20,  12.00 do cca 12.20, od 
18.00 do cca 18.20 a od 22.00 do cca 22.20 hod. v rámci programovej služby RTV KREA bol 
odvysielaný spravodajský program Spravodajstvo RTV KREA, po odvysielaní ktorého boli 
odvysielané sponzorské oznamy, čím mohlo dôjsť k porušeniu ustanovenia § 39 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1022: 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: 12.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 56/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28. 6. a 29. 6. 2010) 
Vysielateľ: TV AGENCY, s. r. o.              číslo licencie: T/212 
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Uznesenie č. 10-16/24.756: 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 AGENCY, sr.o., Bratislava, držiteľovi licencie č. T/212 v súvislosti s tým, že 
v dňoch 28.06.2010 v čase cca o 14:18 a 18:18 hod. a 29.06.2010 v čase cca 14:18 a cca 18:19 hod. 
v rámci programovej služby TV PATRIOT bol odvysielaný spravodajský program Spravodajstvo RTV 
KREA, po odvysielaní ktorého boli odvysielané sponzorské oznamy, čím mohlo dôjsť k porušeniu 
ustanovenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-16/1023: 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: 12.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 60/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 10. 6. 2010) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-16/25.758: 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. 60/10/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní programu Parlamentné voľby 2010 zo dňa 10.06.2010 vysielateľa MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, s licenciou č. T/41 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-16/1024: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 08.10.2010                    Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.63/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 22. 6. a 25. 6. 2010) 
Vysielateľ: MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.         číslo licencie: T/233 
 
Uznesenie č. 10-16/26.759: 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 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov, držiteľovi licencie č. T/233 vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
22.06.2010 odvysielal o cca 18:00 hod. program Púchovský magazín, ktorý mohol byť publicistickým, 
v čoho dôsledku nevysielal v súlade s programovou skladbou uvedenou v licencii č. T/233, čím mohlo 
dôjsť porušeniu povinnosti vysielať v súlade s udelenou licenciou. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-16/1025: 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: 12.10.2010                    Z: PLO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.62/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.  
(monitorované dni: 28. 6. 2010) 
Vysielateľ: Agentúra S, s.r.o.           číslo licencie: T/148 
 
Uznesenie č. 10-16/27.760: 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. 62/10/TV o monitorovaní vysielania televíznej programovej služby 
ŽILINSKÁ TELEVÍZIA vysielateľa AGENTURA S, s.r.o., Žilina, číslo licencie T/148 
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 28.06.2010 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1027: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 08.10.2010                    Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.12/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 28. 6. 2010) 
Vysielateľ: SiTy media, s.r.o.               číslo licencie: R/87 
 
Uznesenie č. 10-16/28.761: 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. 12/10/Ro 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 28.06.2010 vysielateľa SiTy media, s.r.o., Bratislava s licenciou č. R/87 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1028: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 08.10.2010                    Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 199-PLO/O-3210/2010 zo dňa 08.06.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažností č. 2146/219-2010 a č. 2625/245-2010 smerujúcich proti 
vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Chlapci to chcú tiež ...a stále/13.04.2010 a 10.05.2010) 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-16/29.762: 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 
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konanie č. 199-PLO/O-3210/2010 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. 10-16/1029: 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: 12.10.2010                    Z: PLO 
 
Úloha č. 10-16/1030: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 08.10.2010                    Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3720/303-2010      
(na vysielanie upútavky na film Chlapci to chcú tiež z dňa 12. 7. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-16/30.763: 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. 3720/303-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1031: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.10.2010                    Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 159-PLO/O-2496/2009 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.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-15/31.764: 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. 159-PLO/O-2496/2010 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. 
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Úloha č. 10-16/1032: 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: 12.10.2010                    Z: PLO 
 
Úloha č. 10-16/1033: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 206-PLO/O-3444/2010 zo dňa 22.06.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť  č. 
2141/218-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň:  Noviny/Zvláštni svedkovia/11.04.2010) 
ÚK:  MAC TV  s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-16/32.765: 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. 206-PLO/O-3444/2010 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 11.04.2010 a cca 19:45 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok Zvláštni svedkovia, 
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. 10-16/1034: 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: 28.10.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-16/1035: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 212-PLO/O-3450/2010 zo dňa 22.06.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3  písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania zo dňa 24.04.2010 o 16:00 
až 21:00 hod.  



 26 

ÚK: VEPROS, spol. s r.o.       číslo licencie: T/82 
 
Uznesenie č. 10-16/33.766: 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. 212-PLO/O-3450/2010 spoločnosť VEPROS, spol. s r.o., Topoľníky, 
vysielateľ s licenciou č. T/82 

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

                                                                       
tým, 

 
že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislé záznamy vysielania programovej služby Top-TV zo dňa 
24.04.2010 v čase od 16:00 – 21:00 hod., 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa 
ustanovenia § 67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500,00 €, slovom päťsto 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. 10-16/1036: 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: 28.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 207-PLO/O-3445/2010 zo dňa 22.06.2010 
Doplnenie: Sťažnosť č. 2579/243-2010 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň:  Krimi Noviny/Pomáhajú im aj kňazi/10.04.2010) 
ÚK:  MAC TV  s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-16/34.767: 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. 207-PLO/O-3445/2010 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, 
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že v programe Krimi Noviny dňa 10.04.2010 o cca 19:17 hod. odvysielal príspevok Pomáhajú im aj 
kňazi, 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. 10-16/1037: 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: 28.10.2010          Z: PLO 

 
Úloha č. 10-16/1038: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 10-16/34.768: 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. 207-PLO/O-3445/2010 v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 308/2000 Z.z., 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. 10-16/1039: 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: 12.10.2010          Z: PLO 

 
Úloha č. 10-16/1040: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 10-16/34.768.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) v zmysle § 21 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) zamieta žiadosť spoločnosti MAC TV 
s.r.o. zo dňa 27.09.2010 o nariadenie ústneho pojednávania v správnom konaní č. 207-PLO/O-
3445/2010 vedeného voči  MAC TV s.r.o. Rada dospela k záveru, že ústne vypočutie účastníka 
konania v predmetnom správnom konaní  by neprispelo k objasneniu veci a nie je potrebné na 
spoľahlivé zistenie skutočného stavu veci. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-16/1041: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania zamietnutie jeho žiadosti. 
T: 28.10.2010          Z: PLO 
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K bodu 35/ 
SK č.: 224-PLO/O-3635/2010 zo dňa 06.07.2010 
Doplnenie : Sťažnosť č. 2856/259-2010 
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Týždenník/Detské zariadenie Neposedko v nákupnom centre 
v Trenčíne/12.5., 13.5., 14.5., 15.5., 16.5., 17.5., 18.5. a 19.5.2010) 
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“     číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 10-16/35.769: 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. 224-PLO/O-3635/2010 “Slovakia okolo sveta s.r.o.“  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že v programe Týždenník odvysielanom v dňoch 12.05.2010, 13.05.2010, 14.05.2010, 15.05.2010, 
16.05.2010, 17.05.2010, 18.05.2010 a 19.05.2010 odvysielal príspevok Detské zariadenie Neposedko 
v nákupnom centre v Trenčíne, obsahujúci informácie o tomto zariadení, cit.: „.. Prečo sem chodíte?“ 
„Je tu príjemne, deti sa tu zahrajú, nevybehne mi nikde, som tu rada s nimi.“, „Viedlo ma k tomu 
hlavne to, pretože ja už mám doma takisto jedného trojročného šibala, s ktorým som si prežila 
materskú dovolenku a počas tohto trojročného obdobia, respektíve dvojročného, pokiaľ som s ním 
bola ešte doma, som zistila, (záber na hojdajúce sa dieťa oblečené v tričku s nápisom Neposedko) že 
nie je v Trenčíne nijaká možnosť, kde stráviť s deťmi voľný čas tak, aby si oddýchli nielen deti, aby 
vybili svoju energiu, ale tak, aby si oddýchli aj rodičia (zábery na dospelých sediacich pri nápojoch) 
a rodičia so svojimi známymi, mamičky so svojimi kamarátkami a podobne.“, „Čo všetko môžem ako 
rodič, ak sem prídem so svojim dieťaťom, tu dostať počas toho času, keď sa moje dieťa tu bude v kŕdli 
rovesníkov hrať, ja budem sedieť, ale čo môžem ešte zažiť alebo dostať?“, „Tak v prvom rade oddych, 
relax, chvíľka pohody, chvíľka, kedy rodič môže vypustiť na hodinku svoje dieťa z mysle a môže si 
oddýchnuť a prečítať si noviny, posedieť si pri výbornej kávičke. Máme vynikajúce občerstvenie.“, 
„Áno, samozrejme, nebudeme to zverejňovať takto, keďže sme detské zariadenie, ale máme zo 
všetkého trošičku, aby sme uspokojili každého.“, „Zatiaľ máme vynikajúce odozvy. My sme otvorili 
nejak v polovici januára, už prvý týždeň sme mali naozaj, ihrisko bolo plné, ľudia chodili, chodili, 
začali chodiť pravidelne a myslím si, že si nás naozaj veľmi obľúbili.“, „Ak zaplatím jeden a pol eura 
vstupné, za dieťa, predpokladám, za rodiča sa neplatí.“, „Nie, neplatí sa, samozrejme.“,  „Môžem tu 
sedieť aj celý deň?“, „Áno, vstupné je časovo neobmedzené. Pokiaľ majú deti výdrž, rodičia si môžu 
sedieť takisto s nimi.“, „Pokiaľ viem, chystáte aj sprievodné akcie, ktoré obohatia...“, „Áno.“, „... váš 
program a možnosti.“, „Áno, my sme sa tieto akcie chystali pripravovať už od začiatku, ale keďže 
v tých zimných mesiacoch tu boli naozaj dosť návaly, bol tu hluk, návštevnosť bola obrovská, tak vtedy 
sme na to priestor nemali, ale momentálne v týchto mesiacoch, v máji a júni štartujeme, tak každý 
utorok a štvrtok pravidelné dielničky pre deti. Vždy na nejakú tematiku. A piatky budú zase programy, 
ktoré... angličtina hrou jedným slovom.“,  „O čom budú tie dielničky?“, „Každý utorok poobede bude 
venované takým starším deťom. Budú tam rôzne modelovanie, maľovanie, myslím, že aj nejaký 
tancujúci neposedko tam bude jeden deň. Každý utorok bude venovaný inej tematike. (záber na tričko 
a klobúčik s nápisom Neposedko) A  taktiež zase štvrtky doobedia budú venované takým mladším 
deťom.“, „Tak hlavne kvôli nej, lebo tak na pivo sa dá ísť všelikde a hlavne ona sa... je to tu 
fantastické, ona sa tu dobre vyblázni a večer celú noc potom v kľude spí, takže kvôli nej hlavne.“ „Je 
dobré mať v dosahu bydliska takéto zariadenie?“ „Určite je to vynikajúca vec, hovorím. Takže je to 
super, že to tu spravili.“ ktoré mohli naplniť definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie 
podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. 
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Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu –  upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“   
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1042: 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: 28.10.2010          Z: PLO 

 
Úloha č. 10-16/1043: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 08.10.2010          Z: PgO 

 
36/ Rôzne 
1/ TKR/257/ZŽL/02/2010 zo dňa 31.08.2010 
    rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o oslobodenie z povinnosti "must carry" 
    ÚK: Orange Slovensko, a.s. 
 
Rada berie rozhodnutie TKR/257/ZŽL/02/2010 na vedomie 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.augustu 2010 
 
Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.08.2010 na vedomie. 
 
3/ SK: 267-PLO/D-4347/2010 vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom    
    obchodného podielu spoločníka držiteľa licencie č. R/107 
    ÚK: L-MEDIA, s r.o. Liptovský Mikuláš     
 
Uznesenie č. 10-16/36.770: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 267-PLO/D-4347/2010 zo dňa 07.09.2010 vo 
veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov s účastníkmi 
konania: 
 
L – MEDIA s.r.o. 
Kpt. Nálepku 10 
031 01 Liptovský Mikuláš 
 
Doc. Ing. Ján Pillár, PhD. 
164  
Liptovský Ondrej 
 
British Invest, s.r.o. 
Peterská 4 
821 03 Bratislava 
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posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencie č. R/107 na rozhlasové terestriálne vysielanie, spoločnosti L – MEDIA s.r.o., 
Liptovský Mikuláš a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 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 na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom 100 % obchodného podielu spoločníka spoločnosti L – MEDIA s.r.o. 
- Doc. Ing. Jána Pillára, PhD.  
 
na nadobúdateľa British Invest, s.r.o., Peterská 4, 821 03 Bratislava, IČO: 44 120 681. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-16/1044: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 267-PLO/D-4347/2010 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania. 
T: 28.10.2010          Z: PLO 
 
4/ Vyhlásenie výberového konania jeseň 2010 
 
Uznesenie č. 10-16/36.771: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o udelenie/zmenu 
licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 
Z.z. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.  
Základné podmienky konaní: 

1. lehota na podanie žiadosti o udelenie licencie/zmenu licencie: do 02.11.2010 
2. miesto podania žiadosti: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Dobrovičova 8, 811 09 

Bratislava 
3. dátum verejného vypočutia v konaniach: dňa 22.11.2010 

 
Zoznam frekvencií a územný rozsah vysielania 

LOKALITA 
FREKVENCI

A 
[MHz] 

VÝKON 
[W] Technické poznámky TÚ SR 

Bratislava 98,9 200  
Bratislava 101,1 100  
Bratislava 103,6 50  

Nové Mesto nad 
Váhom 107,4 200  

Poprad – Kráľova 
hoľa 94,2 30000 GE 84 

Skalica 89,2 100 frekvencia bez kolízie len v Skalici 
Senica 101,5 65 frekvencia bez kolízie len v Senici 

Dubnica nad 
Váhom 92,2 1000 kolízia s frekvenciou 92,2 MHz 

Poprad 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-16/1045: Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch 
celoštátnych denníkoch, na internetovej stránke Rady a na úradnej tabuli Rady. 
T: ihneď          Z: RK, PLO 
 
 
V Bratislave dňa 28.09.2010 
 
 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
                                                                   

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


