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Zápisnica č. 17/2010 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12.10.2010 

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

 
Rokovanie Rady otvoril predseda, ktorý oboznámil Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 250-PLO/D-4245/2010 zo dňa 27.08.2010 
vo veci žiadosti o  udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: KULTÚRNY DOM  Andreja Hlinku, a.s.      
 
3/ SK: 283-PLO/D-4578/2010 zo dňa 22.09.2010 
vo veci oznámenia  o zmene  licencie na televízne vysielanie  č. T/39 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
4/ SK: 279-PLO/D-4423/2010 zo dňa 10.09.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 číslo licencie: R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s.         
 
5/ SK: 237-PLO/D-3992/2010 zo dňa 02.08.2010 
vo veci oznámenia zmien držiteľa licencie č. T/207 
ÚK: TV LUX s.r.o.       číslo licencie: T/207 
 
6/ SK: 284-PLO/D-4595/2010 zo dňa 24.09.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/93 
ÚK: Marek Petráš       číslo licencie: R/93 
 
7/ SK: 268-PLO/D-4427/2010 zo dňa 13.09.2010 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  č. TKR/278 
ÚK: CondorNet, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/278 
 
8/ SK: 217-PLO/D-3545/2010 zo dňa 01.07.2010 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu  spoločníka 
držiteľa licencie č. T/165 
ÚK: MANIN PB, s.r.o.       číslo licencie: T/165 
 
9/ SK: 203-PLO/O-3250/2010 zo dňa 24.06.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/254 
ÚP: 10.00 hod  
 
10/ SK: 258-PLO/O-4306/2010 zo dňa 17.09.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Vysielateľ : L & L média, s.r.o.      číslo licencie: TD/25 
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11/ SK: 198-PLO/O-3209/2010 zo dňa 08.06.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Vysielateľ : DSI DATA s.r.o.       číslo registrácie: TKR/282 
 
12/ 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.       
 
13/ Sťažnosť č. 4450/339-2010 zo dňa 13.09.2010 
Dohľad 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 : Ing. Miroslav Bobák   číslo registrácie: TKR/223 
 
14/ Sťažnosť č. 4444/337-2010 zo dňa 13.09.2010 
Dohľad  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 : DIGI SLOVAKIA, s.r.o.   číslo registrácie: TKR/203 
 
15/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4272/329-2010      
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY, príspevok Spomienky na väzňa Ďuračku z dňa 28.08.2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4274/326-2010      
(na vysielanie programu Posadnutá láskou z dňa 28.08.2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39  
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4326/332-2010      
(na vysielanie programu Talentmania z dňa 05.09.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4205/320-2010      
(na vysielanie priameho prenosu futbalového zápasu ŠK Slovan – VfB Stuttgart z dňa 19.08.2010)  
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4244/323-2010      
(na vysielanie priameho prenosu futbalového zápasu MŠK Žilina – AC Sparta Praha z dňa  
25.08.2010)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 57/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 18.06., 25.06.2010) 
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o,    číslo licencie: T/84 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.61/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 15.05., 18.05.2010) 
Vysielateľ: EAST MEDIA s.r.o.              číslo licencie: T/197 
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22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.64/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný deň: 05.08.2010) 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.               číslo licencie: T/219 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č.65/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný deň: 29.07.2010) 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.               číslo licencie: T/219 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 66/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 16.08.2010) 
Vysielateľ: SLUŽBYT, s.r.o.               číslo licencie: T/175 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 67/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 16.08.2010) 
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s.              číslo licencie: T/210 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.13/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný deň: 28.06.2010 ) 
Vysielateľ: RM PROGRES s.r.o.              číslo licencie: R/80 
 
27/ SK č.: 364-PgO/O-4417/2007 zo dňa 09.10.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 3503/126-2007  smerujúcej  proti vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom 
a účinnom do 14.12.2009) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení 
platnom a účinnom od 15.12.2009) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/Polícia zhabala servery/27.06.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
28/ SK č.: 223-PLO/O-3634/2010 zo dňa 06.07.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2830/266-2010) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: NCIS - Námorný vyšetrovací úrad/14.05.2010 
ÚK:  MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
29/ SK č.: 390-PgO/O-1982/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie:  Správa  č. 101/2005/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 5)  zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom 
a účinnom do 14.12.2009) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom 
a účinnom od 15.12.2009) 
(monitorovaný program/deň: Noc Vyvolených/24.10.2005) 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
30/ SK č.: 208-PLO/O-3446/2010 zo dňa 22.06.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2735/249-2010) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
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(monitorovaný program/deň: Ako uloviť družičku-hlasitosť reklamy/15.05.2010 
ÚK:  MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
31/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania:  
10:00 hod. - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
 

******************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 1045 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 10-17/1.772:  Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.  
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 250-PLO/D-4245/2010 zo dňa 27.08.2010 
vo veci žiadosti o  udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: KULTÚRNY DOM  Andreja Hlinku, a.s.      
 
Uznesenie č. 10-17/2.773: 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. 250-
PLO/D-4245/2010 zo dňa 27.08.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej programovej služby, 
doručenú Rade účastníkom konania  
 
KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s. 
A. Bernoláka 1 
034 01 Ružomberok 
 
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  

 
spoločnosti  KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s., Ružomberok  

 
l i c e n c i u  č .  T D / 3 4  

 
na 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 
2.   Názov programovej služby: Mestská televízia Ružomberok 
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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. 4245/2010 zo dňa 27.08.2010: 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 25 %  
Programy –                     min.  75 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo – 39% 
Publicistika: 
1) polit. publicistika – 0% 
2) ostatná publicistika – 39 %  
  Dokumentárne programy - 8 % 

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

 
6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo  verejnom 

záujme: min.: 80 %  
7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, 
mpeg, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: podľa 
 ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 28 
zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

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

11. Jednotný systém označovania programov: v zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky č. 589/2007 Z. z. - nevzťahuje  sa na lokálne vysielanie 

 
II. 

 
1.  Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 
30.08.2010; Oddiel: Sa, vložka číslo: 394/L 

2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Okresného súdu Žilina zo dňa 30.08.2010; Oddiel: Sa, vložka číslo: 
394/L 

III. 
 
Doložka iného verejného prenosu 
1. a) pôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde analógového televízneho príjmu  

 (DVB- C). 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-17/1046: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 250-PLO/D-
4245/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a.s., 
Ružomberok,  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 12.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK: 283-PLO/D-4578/2010 zo dňa 22.09.2010 
vo veci oznámenia  o zmene  licencie na televízne vysielanie  č. T/39 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-17/3.774: 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. 283-PLO/D-4578/2010  zo dňa 22.09.2010, posúdila 
oznámenie o zmene licencie  č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  308/2000 
Z.z. účastníka konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01  Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania, zmeny podielov programových typov 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 
 

licenciu č. T/39 na televízne vysielanie nasledovne:  
Článok III., bod 1. sa mení a znie: 

„1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 22.09.2010 ( č.p.d. 4578): 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 30 % 
2. Programy: min. 70 % 

b) Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 12,4% 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0%  
2) ostatná publicistika – 6,9%  
Dokumentárne programy – 0%  
Dramatické programy –  74,6%  
Zábavné programy –   6,1%  
Hudobné programy –  0 %  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  
Šport – 0 %“  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-17/1047: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 283-
PLO/D-4578/2010, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava a vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 12.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK: 279-PLO/D-4423/2010 zo dňa 10.09.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie, číslo licencie: R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s.       číslo licencie: R/66 
  
Uznesenie č. 10-17/4.775: 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. 279-PLO/D-4423/2010 zo dňa 10.09.2010, posúdila 
doručené oznámenie  vo veci  zmeny licencie č. R/66 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 
zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
D. EXPRES, a.s. 
Vrútocká 48 
821 04 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 ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

mení 
 
licenciu č. R/66 na rozhlasové vysielanie v časti III., bod 1-2  nasledovne:  
 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 
 10.09.2010 (č.p.d.4423/2010) znejú nasledovne:  

1.1 Spravodajstvo: 6,58 % 
1.2 Publicistika:  
 1.2.1 Politická publicistika: 0,65 % 
 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 – 92,77 % 

 
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min: 
7,23 %.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-17/1048: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 279-
PLO/D-4423/2010  a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  D. EXPRES, a.s.,  Bratislava spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 12.11.2010          Z: PLO 
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K bodu 5/ 
SK: 237-PLO/D-3992/2010 zo dňa 02.08.2010 
vo veci oznámenia zmien držiteľa licencie č. T/207 
ÚK: TV LUX s.r.o.      číslo licencie: T/207  
 
Uznesenie č. 10-17/5.776: 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.237-PLO/D-3992/2010 zo dňa 02.08.2010, posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. T/207 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  308/2000 
Z.z. účastníka konania: 
 
TV LUX s.r.o.    
Prepoštská 3 
811 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/207/2007 zo dňa 04.03.2008  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 13.09.2010, 
vložka číslo: 47710/B, zoznam výpisov II. 4366/10 

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 13.09.2010, 
vložka číslo: 47710/B, zoznam výpisov II. 4366/10.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-17/1049: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 237-PLO/D-
3992/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spol. TV LUX, s.r.o. , Bratislava.  
T: 12.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK: 284-PLO/D-4595/2010 zo dňa 24.09.2010 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/93 
ÚK: Marek Petráš       číslo licencie: R/93 
 
Uznesenie č. 10-17/6.777: 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, postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v správnom konaní č. 284-PLO/D-4595/2010 zo dňa 24.09.2010, posúdila žiadosť o zmenu 
technických parametrov  frekvencie  účastníka konania: 
 
Marek Petráš 
Mäsiarska 63 



 9 

040 01 Košice 
 
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. 5   zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/93 nasledovne: 
Článok IV., bod 2.sa mení a  znie: 
 
 „ Frekvencia:                                    91,7  MHz  Košice  
   Lokalita:                                         Heringeš 
   Maximálny vyžiarený výkon:        27,0 dBW (500 W) 
   Súradnice:              21 E 17 20 / 48 N 42 45 (WGS 84) 
   Nadmorská výška:                          320 m. n. m. 
   Výška stredu antény nad terénom:   30 m  
   Frekvenčný list č.j.:                          4107/10/2010 zo dňa 18.08.2010.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-17/1050: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
284-PLO/D-4595/2010 zo dňa 24.09.2010 a zašle ho účastníkovi konania, Marekovi Petrášovi, 
Košice, spolu  s frekvenčným listom a výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 12.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK: 268-PLO/D-4427/2010 zo dňa 13.09.2010 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  č. TKR/278 
ÚK: CondorNet, s.r.o.       číslo registrácie: TKR/278 
 
Uznesenie č. 10-17/7.778: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 
71 cit. zákona, v správnom konaní č. 268-PLO/D-4427/2010 zo dňa 13.09.2010, posúdila žiadosť 
o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/278 účastníka konania: 
 
CondorNet, s.r.o. 
Kováčska 1 
080 01 Prešov 
 
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 § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/278, ktorá v úplnom znení znie: 
 

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia :  
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- hlavná stanica – lokalita: Volgogradská 88, Prešov 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom: IPTV 

 
2. územný rozsah vysielania: územie Slovenska 
 
3. počet prípojok: 300 
 
4. ponuka programových služieb:  

televízne programové služby:   STV1, STV2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM, Rádio Regina, Rádio Patria; VIVA, rádio 
OKEY, Rádio LUMEN, Rádio EXPRES, Jemné melódie, 
FUN RADIO, Rádio KISS 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-17/1051: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 268-PLO/D-4427/2010 zo dňa 
13.09.2010 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania. 
T: 12.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK: 217-PLO/D-3545/2010 zo dňa 01.07.2010 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu  spoločníka 
držiteľa licencie č. T/165 
ÚK: MANIN PB, s.r.o.       číslo licencie: T/165 
 
Uznesenie č. 10-17/8.779: 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. 217-PLO/D-3545/2010 zo dňa 
01.07.2010 posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
na základnom imaní držiteľa licencie č. T/165 s účastníkmi konania: 
 
MANIN PB, s.r.o. 
Sládkovičova 569 
017 01 Považská Bystrica 
 
Ing. Miloš Konečný 
Dedovec 1902/420 
017 01 Považská Bystrica 
 
Ing. Ivana Holíková 
Považská Teplá 269 
017 05 Považská Teplá 
 
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 
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s prevodom 50 % obchodného podielu spoločníka spoločnosti MANIN PB, s.r.o. - Ing. Miloša 
Konečného  
 
na nadobúdateľa Ing. Ivanu Holíkovú, Považská Teplá 269, 017 05 Považská Teplá. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-17/1052: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 217-PLO/D-3545/2010 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania. 
T: 12.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
SK: 203-PLO/O-3250/2010 zo dňa 24.06.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.    číslo registrácie: TKR/254 
ÚP: 10.00 hod  
 
Uznesenie č. 10-17/9.780: 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, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., 
v správnom konaní č. 203-PLO/O-3250/2010 zo dňa 24.06.2010 rozhodla, že účastník správneho 
konania  
 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
Ševčenkova 36 
851 01 Bratislava 
 

p o r u š i l 
 

ustanovenie § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 

že v dňoch 16.07., 21.07., 23.07., 05.08. a 11.10.2010 poskytoval retransmisiu programovej služby 
PRIMA bez súhlasu pôvodného vysielateľa, 
 
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 ustanovenia § 64 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-17/1053: Kancelária Rady vydá písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania. 
T: 12.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK: 258-PLO/O-4306/2010 zo dňa 17.09.2010 
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Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Vysielateľ : L & L média, s.r.o.      číslo licencie: TD/25 
 
Uznesenie č. 10-17/10.781: 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. 258-PLO/O-4306/2010 spoločnosť L & L média, s.r.o., Spišská Nová 
Ves, vysielateľ s licenciou č. TD/25 

 
porušil povinnosť ustanovenú v § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že v dňoch 07.06. a 14.06.2010 vysielal programovú službu bez právoplatne udelenej licencie, 
  
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. 10-17/1054: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
258-PLO/O-4306/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti L & L média, s.r.o., Spišská Nová 
Ves. 
T: 12.11.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-17/1055: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 22.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK: 198-PLO/O-3209/2010 zo dňa 08.06.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1) písm. h)  zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Vysielateľ: DSI DATA s.r.o.       číslo registrácie: TKR/282 
 
Uznesenie č. 10-17/11.782: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 198-PLO/O-3209/2010 vedené proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/282 
DSI DATA s.r.o., Námestovo, 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. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 10-17/1056: 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: 26.10.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-17/1057: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.10.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-17/11.783: 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 DSI DATA s.r.o., Námestovo, vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 
1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať retransmisiu programových služieb Magyar TV2, 
Duna TV, ČT1, ČT2, ČT24, Magyar TV1, RTL, PRO7, SAT1, N24, 9LIVE, RTL2, SUPER RTL, 
VOX, Kabel1, Hir TV, AXN, AXN Crime, AXN Sci-fi, Eurosport, Eurosport HD, HBO, HBO2, 
HBO Comedy, Discovery Investigation, Rai Uno, Rai Due, Rai Tre  len so súhlasom ich pôvodných 
vysielateľov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-17/1058: Kancelária Rady písomne upovedomí prevádzkovateľa retransmisie o začatí 
správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
T: 26.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
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.      
 
Uznesenie č. 10-17/12.784: 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. 239-
PLO/D-4070/2010 začatom dňa 09.08.2010, 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“): 
 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Einsteinova 21/3692 
Bratislava 851 01 
 
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  
 

spoločnosti 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
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l i c e n c i u  č .  T D / 3 5  

 
na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 

 
I. 

 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-S2, DVB-C, DVB-H, DVB-T, MMDS, 
MVDS, IPTV, KDS 

2. Názov programovej služby: DIGI SPORT 
      3.   Jazyk vysielania: slovenský, český 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 7:00-03:00 každý deň 
      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 4171/2010 zo dňa 18.08.2010):  
a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie - max. 7 % 
    Programy - min. 93 %  
b) Programy (100%): 
    Spravodajstvo - 6 % 
    Publicistika: 0 % 
        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 - 0 % 
Detské programy - 0 % 
Šport - 94 % 

  
6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo  verejnom 

záujme: 5 %  
7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD 
8.   Podiel vysielacieho času 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 zákona č. 308/2000 Z. z.)   

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

 
II. 

 
1. Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo 
dňa 30.07.2010; Oddiel: Sro, vložka číslo: 24813/B. 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.07.2010; Oddiel: Sro, vložka číslo: 24813/B. 

 
III. 
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Zahraničná doložka:  
Teritórium: Česká republika 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
1.  spôsob verejného prenosu: satelitom v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu  
  (DVB-S, DVB-S2) 
2.  spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde analógového a digitálneho televízneho    

príjmu  (DVB-C) 
3.  spôsob verejného prenosu: IPTV – prenos signálu v príslušnom štandarde digitálneho televízneho 

príjmu 
4.  spôsob verejného prenosu: príslušným štandardom digitálneho terestriálneho mobilného príjmu 

(DVB-H) 
5. spôsob verejného prenosu: mikrovlnnými systémami (MMDS, MVDS) v príslušnom štandarde 

digitálneho televízneho príjmu 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-17/1059: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 239-PLO/D-
4070/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 12.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Sťažnosť č. 4450/339-2010 zo dňa 13.09.2010 
Dohľad 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 : Ing. Miroslav Bobák   číslo registrácie: TKR/223 
 
Uznesenie č. 10-17/13.785: 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/223, Ing. 
Miroslavovi Bobákovi,  Oravský Podzámok, vo veci: 
 
1. možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 

s možnou retransmisiou programovej služby Prima  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2. možného porušenia ustanovenia§ 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 

s možným využívaním frekvenčného pásma 2198 MHz-2302 MHz, napriek povoleným 
parametrom uvedeným v rozhodnutí Rady. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-17/1060: 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: 26.10.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-17/1061: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania voči 
prevádzkovateľovi retransmisie.  
T: 22.10.2010          Z: PgO 
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Úloha č. 10-17/1062: Kancelária Rady  upovedomí TÚSR o sťažnosti a vyžiada stanovisko k 
technickým parametrom MMDS Liptovská Lúžna. 
T: 26.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Sťažnosť č. 4444/337-2010 zo dňa 13.09.2010 
Dohľad  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 : DIGI SLOVAKIA, s.r.o.   číslo registrácie: TKR/203 
 
Uznesenie č. 10-17/14.786: 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/203, spoločnosti 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že poskytuje retransmisiu programových služieb PRIMA a NOVA 
bez súhlasu pôvodných vysielateľov týchto služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-17/1063: 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: 26.10.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-17/1064: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania voči 
prevádzkovateľovi retransmisie.  
T: 22.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4272/329-2010      
(na vysielanie programu KRIMI NOVINY, príspevok Spomienky na väzňa Ďuračku z dňa 28.08.2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-17/15.787: 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. 4272/329-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
vysielateľa MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa § 16 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-17/1065: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 22.10.2010          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 10-17/15.788: 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 28.8.2010 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programovej služby JOJ, 
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v programe Krimi noviny príspevok s názvom Spomienky na väzňa Ďuračku za mrežami, v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-17/1066: 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: 26.10.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-17/1067: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 22.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4274/326-2010      
(na vysielanie programu Posadnutá láskou z dňa 28.08.2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 10-17/16.789: 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. 4274/326-2010, 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. 10-17/1068: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4326/332-2010      
(na vysielanie programu Talentmania z dňa 05.09.2010)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
      
Uznesenie č. 10-17/17.790: 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. 
4326/332-2010, 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. 10-17/1069: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4205/320-2010      
(na vysielanie priameho prenosu futbalového zápasu ŠK Slovan – VfB Stuttgart z dňa 19.08.2010)  
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Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 10-17/18.791: 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. 
4205/320-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby Trojka, vysielateľa 
Slovenskej televízie a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-17/1070: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4244/323-2010      
(na vysielanie priameho prenosu futbalového zápasu MŠK Žilina – AC Sparta Praha z dňa  
25.08.2010)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 10-17/19.792: 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. 
4244/323-2010, 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. 10-17/1071: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 57/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 18.06., 25.06.2010) 
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o,    číslo licencie: T/84 
 
Uznesenie č. 10-17/20.793: 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. 
57/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 18.06.2010 a 25.06.2010 vysielateľa Karloveská realizačná 
spoločnosť s.r.o., Bratislava s licenciou č. T/84 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-17/1072: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 22.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.61/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
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(monitorované dni: 15.05., 18.05.2010) 
Vysielateľ: EAST MEDIA s.r.o.              číslo licencie: T/197 
 
Uznesenie č. 10-17/21.794: 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. 61/10/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní z dní 15.05.2010 a 18.05.2010 vysielateľa EAST MEDIA, s.r.o., Trebišov s licenciou č. 
T/197 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-17/1073: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 22.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.64/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný deň: 05.08.2010) 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.               číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 10-17/22.795: 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 05.08.2010 o cca 22.14 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. 10-17/1074: 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: 26.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.65/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný deň: 29.07.2010) 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.               číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 10-17/23.796: 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 29.07.2010 o cca 22.11 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. 
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Úloha č. 10-17/1075: 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: 26.10.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-17/23.797: 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 29.7.2010 o cca 22.11 hod. odvysielal v rámci televíznej programovej služby 
JOJ PLUS program Lampa, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-17/1076: 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: 26.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 66/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 16.08.2010) 
Vysielateľ: SLUŽBYT, s.r.o.               číslo licencie: T/175 
 
Uznesenie č. 10-17/24.798: 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. 66/10/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 16.08.2010 vysielateľa SLUŽBYT, s.r.o., Svidník, s licenciou č. T/175 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-17/1077: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 22.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 67/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 16.08.2010) 
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s.              číslo licencie: T/210 
 
Uznesenie č. 10-17/25.799: 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. 67/10/TV 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 16.08.2010 vysielateľa Slovak Telekom, a.s., Bratislava s licenciou č. T/210 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-17/1078: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 22.10.2010          Z: PgO 
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K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.13/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorovaný deň: 28.06.2010 ) 
Vysielateľ: RM PROGRES s.r.o.              číslo licencie: R/80 
 
Uznesenie č. 10-17/26.800: 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. 13/10/Ro 
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní zo dňa 28.06.2010 vysielateľa RM PROGRES s.r.o., Žilina s licenciou č. R/80 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-17/1079: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 22.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 364-PgO/O-4417/2007 zo dňa 09.10.2010 
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 3503/126-2007  smerujúcej  proti vysielaniu televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom 
a účinnom do 14.12.2009) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení 
platnom a účinnom od 15.12.2009) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/Polícia zhabala servery/27.06.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-17/27.801: 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. 364-PgO/O-4417/2007  MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
(§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. účinného do 14.12.2009) 

 
tým, 

 
že v spravodajskom programe Noviny dňa 27.6.2007 o cca 19:30 hod. odvysielal príspevok Polícia 
zhabala servery, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 
 
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. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 



 22 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-17/1080: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie zákona  a 
doručí ho účastníkovi konania. 
T: 15.10.2010          Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 223-PLO/O-3634/2010 zo dňa 06.07.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2830/266-2010) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: NCIS - Námorný vyšetrovací úrad/14.05.2010 
ÚK:  MARKÍZA - SLOVAKIA spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-17/28.802: 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. 223-PLO/O-3634/2010 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že dňa 14.05.2010 o cca 16:04 hod. odvysielal program NCIS – Námorný vyšetrovací úrad, ktorý 
označil ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 12 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 3.400,00 €,  slovom tritisícštyristo 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. 10-17/1081: 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: 12.11.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-17/1082: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.10.2010          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 390-PgO/O-1982/2005 zo dňa 08.11.2005 
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Doplnenie:  Správa  č. 101/2005/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 5)  zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom 
a účinnom do 14.12.2009) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom 
a účinnom od 15.12.2009) 
(monitorovaný program/deň: Noc Vyvolených/24.10.2005) 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-17/29.803: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že správne 
konanie č. 390-PgO/O-1982/2005 vedené voči 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. 10-17/1083: 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: 26.10.2010                  Z: PLO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 208-PLO/O-3446/2010 zo dňa 22.06.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
2735/249-2010) 
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Ako uloviť družičku-hlasitosť reklamy/15.05.2010 
ÚK:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-17/30.804: 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. 208-PLO/O-3446/2010 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že dňa 15.05.2010 o cca 20:40 hod. odvysielal program Ako uloviť družičku, v rámci ktorého 
odvysielal reklamný blok spôsobom, že zvuková intenzita vysielanej reklamy bola vyššia ako zvuková 
intenzita programu vysielaného tesne pred odvysielaním reklamného bloku so začiatkom o cca 21:49 
hod.,  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 



 24 

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.“. 
 
Podľa § 67 ods. 16 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS***10, KS6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 10-17/1084: 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: 12.11.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-17/1085: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 22.10.2010          Z: PgO 
 
31/ Rôzne 
1/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 11.08.2010 – www.tv.infomi.sk 
Oznamovateľ: INFOCITY s.r.o. 
 
Rada prijíma oznámenie od spoločnosti INFOCITY s.r.o. zo dňa 11.08.2010 týkajúce sa stránky 
www.tv.infomi.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. 10-17/1086: Kancelária Rady upovedomí INFOCITY s.r.o. o vybavení jeho oznámenia zo 
dňa 11.08.2010. 
T: 12.11.2010          Z: PLO 
 
2/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z  08.07.2010 – www.nztv.eu 
Oznamovateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s. 

 
Rada prijíma oznámenie spoločnosti Novocentrum Nové Zámky a.s. zo dňa 08.07.2010 v časti 
týkajúcej sa sekcií „nztv.eu“ a „Archív“ služby poskytovanej na www.nztv.eu v zmysle § 63a zákona 
č. 308/2000 Z.z. nakoľko uvedené oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba vzhľadom 
na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej 
služby na požiadanie v zmysle § 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-17/1087: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Novocentrum Nové Zámky a.s. 
o vybavení jej oznámenia zo dňa 08.07.2010. 
T: 26.10.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-17/31.805: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  a § 28 ods.1  zákona č. 71/1967 Zb. 
rozhodla, že spoločnosti Novocentrum Nové Zámky a.s. odpúšťa zmeškanie lehoty vo veci splnenia 
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oznamovacej povinnosti podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. týkajúcej sa prevádzkovania 
audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na www.nztv.eu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-17/1088: Kancelária Rady vypracuje rozhodnutie o odpustení zmeškania lehoty a doručí 
ho spoločnosti Novocentrum Nové Zámky a.s. 
T: 26.10.2010          Z: PLO 
 
3/ Rozhodnutie č. RP/45/2010 zo dňa 14.09.2010  
vo veci porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z. za odvysielanie programu Prvé 
noviny a.s./glosa Protokolárna ľútosť dňa 12.04.2010 vysielateľom MAC TV  s.r.o.  
 
Rada berie na vedomie rozhodnutie č. RP/45/2010 zo dňa 14.09.2010 v predloženom znení. 
 
4/ Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do orgánov samosprávy obcí  
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje text Komentára k zákonnej úprave vysielania v čase 
volieb do orgánov samosprávy obcí v predloženom znení. 
 
5/ Návrh rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2011 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh  rozpočtu na rok 2011. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-17/1089: Rada ukladá riaditeľovi Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu predložiť 
tento návrh výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média . 
T: 13.10.2010          Z: RK, OE 
 
6/ Zahraničná služobná cesta Poľsko, 22. – 25. november 2010 
Rada schválila zahraničnú pracovnú cestu predsedovi Rady prof. Milošovi Mistríkovi v dňoch 22.-
25.11.2010 na kongres Media Summit v Poľsku. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave dňa 12.10.2010 
 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
                                                                   

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


