
 1 

Zápisnica č. 19/2010 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 09.11.2010 

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: 261-PLO/O-4309/2010 zo dňa 20.09.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.        číslo licencie: R/77 
ÚP: 10:00 hod. 
 
3/ Sťažnosť č. 4341/334-2010 zo dňa 06.09.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Vysielatelia: Rádio VIVA, a.s.       číslo  licencie: R/70 
         GES Slovakia, s.r.o.     číslo licencie: R/88 
 
4/ SK: 262-PLO/O-4310/2010 zo dňa 16.09.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: RÁDIO VIVA, a.s.         číslo licencie: R/70 
ÚP: 10:20 hod. 
 
5/ SK: 187-PLO/O-2902/2010 zo dňa 18.06.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Televízna spoločnosť BBSK, a.s.      číslo licencie: T/208 
ÚP: 10:40 hod. 
 
6/ SK: 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 T/160 a TD/6 
ÚK: TV 5 s.r.o.         čísla licencií: T/160 a TD/6  
 
7/ SK: 306-PLO/D-4925/2010 zo dňa 13.10.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  č. R/63 
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o.       číslo licencie: R/63 
 
8/ SK: 307-PLO/D-5021/2010 zo dňa 19.10.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: TV ORAVIA s.r.o.  
 
9/ SK: 308-PLO/D-5040/2010 zo dňa 19.10.2010 
vo veci žiadosti  o predĺženie platnosti  licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie č. R/87 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.       číslo licencie: R/87 
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10/ SK: 221-PLO/O-3632/2010 zo dňa 06.07.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: MEDIA PLANET, s. r. o.         
 
11/ Sťažnosť č. 4251/327-2010 zo dňa 28.08.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.    číslo licencie: T/201 
 
12/ Sťažnosť č. 5001/379-2010 zo dňa 18.10.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s.      číslo  registrácie: TKR/255 

     SATRO s.r.o.      číslo  registrácie: TKR/9 
        číslo  registrácie: TKR/121 
     UPC DTH S.á.r.l., Luxembursko  

 
13/ Sťažnosť č. 4987/384-2010 zo dňa 15.10.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.    číslo  registrácie: TKR/203 
 
14/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
Prevádzkovateľ retransmisie: SWAN, a.s.     číslo registrácie: TKR/275 
 
15/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
Prevádzkovateľ retransmisie: Slovanet, a.s.      číslo registrácie: TKR/272 
 
16/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4707/359-2010     
(na vysielanie programu Rádiožurnál z dňa 21.9.2010)  
Vysielateľ:  Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona  
 
17/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4495/338–2010      
(na vysielanie programu Výhovorka k výhovorke z dňa 15. 9. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
18/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4316/330-2010      
(na vysielanie programu Posledná lúpež z dňa 2. 9. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
19/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4885/367-2010      
(na vysielanie programu Plán hry z dňa 9. 10. 2010)   
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
20/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4647/353-2010, 4611/344-2010, 4648/354-2010, 4665/358-2010, 4662/356-2010, 
4768/362-2010, 4646/352-2010, 4635/351-2010, 4598/343-2010, 4664/357-2010, 4754/361-2010, 
4615/347-2010, 4649/355-2010, 4616/349-2010, 4753/360-2010, 4634/350-2010, 4612/345-2010, 
4614/348-2010, 4913/370-2010, 4912/369-2010    
(na vysielanie reklamy na Clavin strong  z dní 20.9.,  21.9,  22.9.,  24.9.,  26.9,  27.9,  28.9., 29.9., 
30.9. a 1.10.2010)  
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe  zákona     
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21/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4539/340-2010      
(na vysielanie programu Panelák z dňa 16.9.2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4855/366-2010      
(na vysielanie programu Infoexpres z dňa 13.9.2010)  
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.                     číslo licencie: R/66 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č.77/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 20.9.2010 ) 
Vysielateľ: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.                        číslo licencie: T/136 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č.78/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 3.9.,7.9.2010 ) 
Vysielateľ: Elektrocentrum TV, spol. s r.o.      číslo licencie: T/156 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.14/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 5.9., 6.9.2010) 
Vysielateľ: T.W. Rádio, s.r.o.               číslo licencie: R/90 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.80/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 27.9.2010 ) 
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.         číslo licencie: T/138  
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č.79/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 27. a 29.9.2010 ) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.     číslo licencie: T/43 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č.81/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 29.9.2010 ) 
Vysielateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o.     číslo licencie: T/141 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č.82/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 28.9.2010 ) 
Vysielateľ: Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava    číslo licencie: T/232 
 
30/ SK č.: 253-PLO/O-4301/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3387/294-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program-príspevok/deň: Poludňajší žurnál, Správy – gymnázium vs. 
obyvatelia/21.05.2010) 
ÚK:  C.E.N. s.r.o.          číslo licencie: T/125 
 
31/ SK č.: 254-PLO/O-4302/2010 zo dňa 31.08.2010 
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Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3170/280-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program-príspevok/deň: Televízne noviny – Preteky áut na jedinej prístupovej 
ceste/05.06.2010) 
ÚK:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
32/ SK č.: 255-PLO/O-4303/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3255/290-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program-príspevok/deň: Týždeň – Novinky v kauze, Protest pred úradom vlády, 
Protesty pokračujú, Už vyváža aj Bratislava, Protest proti skládke/10.05.2010, 17.05.2010, 
24.05.2010, 31.05.2010, 07.06.2010) 
ÚK:  TV PEZINOK, s.r.o. .        číslo licencie: T/99 
 
33/ SK č.: 257-PLO/O-4305/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3274/291-2010) 
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Maradona podľa Kusturicu/13.06.2010 a 14.06.2010) 
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
34/ SK č.: 259-PLO/O-4307/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3344/293-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program-príspevok/deň: Spravodajstvo – Po mesiaci dobrá správa (problémy v doprave 
a ich riešenie v Šali, problémy na Štúrovej ulici, štrajk obyvateľov Šale/14.06.2010) 
ÚK:  KREATIV GA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/191 
 
35/ SK č.: 260-PLO/O-4308/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa č. 46/10/TVo kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(sťažnosť č. 2830/264-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: C.S.I. – Kriminálka New York/14.05.2010) 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
36/ SK č.: 266-PLO/O-4335/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3185/285-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program-príspevok/deň: Maďarský magazín – Odhalenie nového pamätníka hrdinom 
1. a 2. svetovej vojny v Kamennom Moste/26.05.2010) 
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
37/ SK č.: 228-PLO/O-3639/2010 zo dňa 06.07.2010 
Doplnenie: Správa č. 42/10/TV o  kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Lampa/29.04.2010)  
ÚK:  MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/219 
 
38/ Rôzne 

 
Ústne pojednávania:  
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10:00 hod. - RÁDIO KISS s.r.o. 
10:20 hod. - Rádio VIVA, a.s. 
10:40 hod. - Televízna spoločnosť BBSK, a.s. 

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 1112 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 10-19/1.828:  Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.  
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 261-PLO/O-4309/2010 zo dňa 20.09.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.        číslo licencie: R/77 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 10-19/2.829: 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. 261-PLO/O-4309/2010 zo dňa 20.09.2010 vo veci možného naplnenia skutkovej 
podstaty § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencie 97,8 MHz 
Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov a 89,0 MHz Rožňava nie sú vysielateľom využívané na účely, na 
ktoré mu boli pridelené rozhodla, že účastník konania 
 
RÁDIO KISS s.r.o. 
Sama Chalupku 20 
071 01 Michalovce 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že: 
I. dňa 22.06.2010 nevyužíval frekvencie 97,8 MHz Medzilaborce a 97,8 MHz Stropkov, 
II. a dňa 28.07.2010 nevyužíval frekvenciu 89,0 MHz Rožňava na účely, na ktoré mu boli pridelené, 
 
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." 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-19/1113: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce. 
T: 09.12.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-19/1114: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 19.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
Sťažnosť č. 4341/334-2010 zo dňa 06.09.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Vysielatelia: Rádio VIVA, a.s.       číslo  licencie: R/70 
         GES Slovakia, s.r.o.     číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 10-19/3.830: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči 
vysielateľovi s licenciou č. R/70, spoločnosti RÁDIO VIVA, a.s., Bratislava, vo veci možného 
naplnenia skutkovej podstaty § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencie 
96,1 MHz Nitra, 106,7 MHz Rimavská Sobota, 107,0 MHz Dobšiná, 92,0 MHz Žiar nad 
Hronom, 95,6 MHz Bardejov, 92,8 MHz Ružomberok nie sú vysielateľom využívané na účely, na 
ktoré mu boli pridelené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1115: Kancelária Rady písomne upovedomí vysielateľa o začatí správneho konania vo 
veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
T: 23.11.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-19/3.831: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 308/2000 Z. z.) 
postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 4341/334-2010, 
vedenú voči vysielateľovi GES Slovakia, s.r.o., Bratislava, a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v časti možného nevyužívania frekvencie 107,3 MHz Poprad – 
Zámčisko za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1116: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania voči 
vysielateľovi RÁDIO VIVA, a.s., Bratislava a o uznaní sťažnosti č. 4341/334-2010 v časti možného 
nevyužívania frekvencie 107,3 MHz Poprad – Zámčisko za neopodstatnenú. 
T: 19.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK: 262-PLO/O-4310/2010 zo dňa 16.09.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: RÁDIO VIVA, a.s.         číslo licencie: R/70 
ÚP: 10:20 hod. 
  
Uznesenie č. 10-19/4.832: 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 
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správnom konaní č. 262-PLO/O-4310/2010 zo dňa 16.09.2010 vo veci možného naplnenia skutkovej 
podstaty § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencie 92,9 MHz Prievidza, 
90,0 MHz Medzilaborce a 92,4 MHz Stropkov nie sú vysielateľom využívané na účely, na ktoré mu 
boli pridelené rozhodla, že účastník konania 
 
Rádio VIVA, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 Bratislava 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že: 
I. dňa 22.06.2010 nevyužíval frekvencie 90,0 MHz Medzilaborce a 92,4 MHz Stropkov 
II. a dňa 23.06.2010 nevyužíval frekvenciu 92,9 MHz Prievidza, na účely, na ktoré mu boli pridelené, 
 
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." 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1117: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti Rádio VIVA, a.s., Bratislava. 
T: 09.12.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-19/1118: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok správneho konania. 
T: 19.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK: 187-PLO/O-2902/2010 zo dňa 18.06.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: Televízna spoločnosť BBSK, a.s.      číslo licencie: T/208 
ÚP: 10:40 hod. 
 
Uznesenie č. 10-19/5.833: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 187-PLO/O-
2902/2010, s účastníkom konania:  
 
Televízna spoločnosť BBSK, a.s. 
Nám. SNP 23 
974 01 Banská Bystrica 
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a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. f)  zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma  
 

spoločnosti Televízna spoločnosť BBSK, a.s., Banská Bystrica licenciu č. T/208 na vysielanie 
televíznej programovej služby TV 13 z dôvodu uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní 
vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby alebo podielu na hlasovacích 
právach vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby v čase do 24 mesiacov od 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1119: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 187-PLO/O-2902/2010, zašle ho 
účastníkovi konania spolu s výzvou na vrátenie licencie.  
T: 09.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK: 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 T/160 a TD/6 
ÚK: TV 5 s.r.o.         čísla licencií: T/160 a TD/6 
 
Uznesenie č. 10-19/6.834: 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 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. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
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z a s t a v u j e  
 
správne konanie č. 213-PLO/D-3435/2010 zo dňa 24.06.2010 z dôvodu, že účastník konania vzal svoj 
návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania alebo ostatní účastníci 
konania súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde o konania, ktoré môže začať správny orgán. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1120: Kancelária Rady zašle písomné znenie rozhodnutia o zastavení správneho 
konania účastníkom konania. 
T: 09.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK: 306-PLO/D-4925/2010 zo dňa 13.10.2010 
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie  č. R/63 
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o.       číslo licencie: R/63 
 
Uznesenie č. 10-19/7.835: 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. 306-PLO/D-4925/2010 zo dňa 
13.10.2010 posúdila oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/63, z dôvodu zmeny  
sídla spoločnosti účastníka konania: 
 
MAXMEDIA s.r.o. 
lokalita Hetmín 7113 
927 01 Šaľa 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

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

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/63 zo dňa 26.05.1998 nasledovne: 
 
1. Článok II. znie: 
„Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 24.09.2010, vložka 
č. 16016/T, zoznam výpisov č.: AD-6874/2010. 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 24.09.2010, vložka č. 16016/T, zoznam 
výpisov č.: AD-6874/2010.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1121: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 306-PLO/D-4925/2010 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania,  MAXMEDIA s.r.o., spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 09.12.2010          Z: PLO 
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K bodu 8/ 
SK: 307-PLO/D-5021/2010 zo dňa 19.10.2010 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie  
ÚK: TV ORAVIA s.r.o.  
 
Uznesenie č. 10-19/8.836: 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. 307-
PLO/D-5021/2010 zo dňa 19.10.2010, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na regionálne digitálne vysielanie televíznej 
programovej služby, doručené Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
TV ORAVIA  s.r.o. 
Miestneho priemyslu 1028 
029 01 Námestovo 
 
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  TV ORAVIA  s.r.o., Miestneho priemyslu 1028, 029 01 Námestovo 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 3 6  
 

na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
 
1. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H,  
2.   Názov programovej služby: TV ORAVIA 
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. 5021/2010 zo dňa  19.10.2010)  
 a) Programová služba (100%): 
 1. Doplnkové vysielanie –max. 12,2 % 
             2. Programy -  min. 87,8% 
            b) Programy (100 %)  

Spravodajstvo: 40 % 
Publicisticka:  
1)   politická publicistika: 0 % 
2) ostatná publicistika 37 % 
Dokumentárne programy: 0 % 
Dramatické programy: 0 % 
Zábavné programy: 0 % 
Hudobné programy: 8,9 % 
Vzdelávacie programy: 14,1 0 % 
Náboženské programy: 0 %  
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Detské programy: 0% 
Šport: 0 %  

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

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 (za bežný mesiac) vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym 
dielam: 51%  

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

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

11. Jednotný systém označovania programov: 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 Žilina zo dňa 
12.10.2010; Oddiel: Sro, vložka číslo: 50254/L, zoznam  výpisov č.: 9853/10. 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Žilina zo dňa12.10.2010; Oddiel: Sro, vložka číslo: 50254/L, zoznam  
výpisov č.: 9853/10. 

 
III. 

 
 Doložky doplnkových obsahových služieb: 

1.1. názov doplnkovej obsahovej služby: nevysiela 
1.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: - 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1122: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 307-PLO/D-
5021/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti TV ORAVIA s.r.o., Námestovo spolu s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
SK: 308-PLO/D-5040/2010 zo dňa 19.10.2010 
vo veci žiadosti  o predĺženie platnosti  licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie č. R/87 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.       číslo licencie: R/87 
 
Uznesenie č. 10-19/9.837: 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. 308-PLO/D-5040/2010 zo dňa 
19.10.2010, posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/87, 
účastníka konania: 
 
SITY MEDIA  s.r.o. 
Komárnická 112/4 
821 03 Bratislava 
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a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/87 do 28.05.2020 
 

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

mení 
 
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/87/2004 zo dňa 18.05.2004 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov, ktoré znie takto:  

 
„I.            

 
1. Názov programovej služby: Rádio SiTy 
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: predlžuje sa o osem rokov a platnosť 

licencie končí dňom 28.05.2020 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne  
4. Jazyk vysielania: slovenský 
5. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie  
 

II. 
 

Právne skutočnosti  spoločnosti:  
a) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: 

podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 30620/B, oddiel: 
Sro zoznam výpisov: IV-10428/2010 zo dňa 07.10.2010 

b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 30620/B, oddiel: Sro zoznam výpisov: IV-
10428/2010 zo dňa 07.10.2010 

 
III.  

 
1. Podiely programových typov v bežnom týždni, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 

dňa 19.10.2010 (č.p.d. 5040/2010): 
a) Spravodajstvo –  6,88 %                     
b) Publicistika:          
1.    politická publicistika –  0 %        
2.    ostatná publicistika – 1,72%        
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1. detské programy –  2,9%         
2.  náboženské programy – 0 %        
3.  literárno-dramatické programy – 0 %       
4.  zábavné programy –  0,12 %          
5.  hudobné programy – 51,55 %        
d) Ostatný program  - 36,83 % 
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 11,5 % 
3. Údaje o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 0 % 
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IV. 
 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: nosiče 

CD/DVD/mp3 
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelených frekvencií uvedených 

vo frekvenčných listoch vydaných Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia:  
2.1.  Frekvencia:            107,0 MHz  Bratislava 

Lokalita:                           obchodné centrum Polus 
Frekvenčný list:                Č.j.: 969/10/2004 zo dňa 10.05.2004 
 

2.2.  Frekvencia:            98,5 MHz Bratislava 
Lokalita:                           Petržalka 
Frekvenčný list:                Č.j.: 3828/10/2005 zo dňa 05.10.2005  
 

2.3.  Frekvencia:            89,7 MHz Bratislava 
Lokalita:                            Devínska Nová Ves 
Frekvenčný list:                Č.j.: 1304/10/2006 zo dňa 15.03.2006 
 

2.4.  Frekvencia:            92,3 MHz Bratislava 
Lokalita:                           Dúbravka 
Frekvenčný list:                Č.j.: 1680/10/2007 zo dňa 04.04.2007 
 

2.5.  Frekvencia:           92,1 MHz Galanta 
Lokalita:                           mesto 
Frekvenčný list:                Č.j.: 1248/10/2010 zo dňa 16.03.2010 
 

3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP    áno 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON               nie 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete              nie 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI    nie  
Prepínač hudba/reč M/S      nie 
Textový kanál RT      áno 
Hodiny a dátum CT                  áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Číslo programu PIN      nie 
Meno programového okruhu PS             SITY“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1123: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 308-PLO/D-5040/2010, zašle ho 
účastníkovi konania (SITY MEDIA s.r.o.) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 09.12.2010          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK: 221-PLO/O-3632/2010 zo dňa 06.07.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
ÚK: MEDIA PLANET, s. r. o.         
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Uznesenie č. 10-19/10.838: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom  podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 221-PLO/O-3632/2010 MEDIA PLANET, s. r. o., Bratislava, 

 
p o r u š i l 

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

 
tým, 

 
že poskytoval retransmisiu bez jej registrácie na internetovej stránke www.respublica.sk, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

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

  
Úloha č. 10-19/1124: 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: 09.12.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-19/10.839: 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. začína správne konanie voči Božene 
Rumanovej držiteľke domény www.onlinetv.sk vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie bez jej registrácie na internetovej 
stránke www.onlinetv.sk. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1125: 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: 23.11.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-19/10.840: 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. začína správne konanie voči 
spoločnosti Videozoznam s.r.o. držiteľke domény www.tv-online.sk vo veci možného porušenia § 15a 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie bez jej registrácie na 
internetovej stránke www.tv-online.sk. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-19/1126: 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: 23.11.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-19/10.841: 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. začína správne konanie voči Petrovi 
Daniškovi držiteľovi domény www.i-tv.sk vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie bez jej registrácie na internetovej stránke www.i-
tv.sk. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1127: 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: 23.11.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-19/10.842: 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 Petrovi 
Daniškovi držiteľovi domény www.i-tv.sk vo veci možného porušenia § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s možným poskytovaním audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie na internetovej 
stránke www.i-tv.sk v sekciách Online Filmy a Online TV Seriály bez oznámenia údajov podľa § 63a ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1128: 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: 23.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
Sťažnosť č. 4251/327-2010 zo dňa 28.08.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.    číslo licencie: T/201 
 
Uznesenie č. 10-19/11.843: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nepodaním návrhu na zápis činnosti podľa zákona č. 308/2000 
Z. z., ktorá spočíva vo vysielaní televíznej programovej služby Infokanál DIGI na základe licencie č. 
T/201 vydanej rozhodnutím Rady č. T/201/2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.09.2007, 
najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie T/201.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-19/1129: 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: 23.11.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-19/1130: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.11.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-19/11.844: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. 4251/327-2010, smerujúcu voči spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. a uznala ju 
v časti týkajúcej sa možného porušenia § 15a 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. 10-19/1131: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
Sťažnosť č. 5001/379-2010 zo dňa 18.10.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s.      číslo  registrácie: TKR/255 

     SATRO s.r.o.      číslo  registrácie: TKR/9 
        číslo  registrácie: TKR/121 
     UPC DTH S.á.r.l., Luxembursko  

 
Uznesenie č. 10-19/12.845: 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 SATRO s.r.o., Bratislava, prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/9 a TKR/121, vo 
veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať retransmisiu 
programových služieb len so súhlasom ich pôvodných vysielateľov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1132: 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: 23.11.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-19/1133: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.11.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-19/12.846: 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 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/255, vo 
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veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať retransmisiu 
programových služieb len so súhlasom ich pôvodných vysielateľov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1134: 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: 23.11.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-19/1135: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.11.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-19/12.847: 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 Slovak Telekom, a.s., Bratislava, prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/255, vo 
veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1136: 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: 23.11.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 10-19/12.848: 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 UPC DTH S.á.r.l., Howald, Luxemburg, vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného prevádzkovania retransmisie bez jej registrácie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1137: 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: 23.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
Sťažnosť č. 4987/384-2010 zo dňa 15.10.2010 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.    číslo  registrácie: TKR/203 
 
Uznesenie č. 10-19/13.849: 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 programovej služby RTL Klub bez 
súhlasu pôvodného vysielateľa tejto služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-19/1138: 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 a o sprístupnenie súhlasov pôvodných 
vysielateľov programových služieb. 
T: 23.11.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-19/1139: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania voči 
prevádzkovateľovi retransmisie.  
T: 19.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
Prevádzkovateľ retransmisie: SWAN, a.s.     číslo registrácie: TKR/275 
 
Uznesenie č. 10-19/14.850: 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/275, spoločnosti 
SWAN, a.s., Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu, že poskytuje retransmisiu programových služieb bez súhlasov pôvodných 
vysielateľov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1140: Kancelária Rady písomne upovedomí prevádzkovateľa retransmisie o začatí 
správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z., požiada ho 
o nahlásenie aktuálneho stavu prevádzkovania retransmisie a zároveň ho požiada o sprístupnenie 
typových zmlúv s užívateľmi a o sprístupnenie súhlasov pôvodných vysielateľov programových 
služieb. 
T: 23.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
Prevádzkovateľ retransmisie: Slovanet, a.s.      číslo registrácie: TKR/272 
 
Uznesenie č. 10-19/15.851: 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/272, spoločnosti 
Slovanet, a.s., Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu, že poskytuje retransmisiu programových služieb bez súhlasov pôvodných 
vysielateľov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1141: Kancelária Rady písomne upovedomí prevádzkovateľa retransmisie o začatí 
správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z., požiada ho 
o nahlásenie aktuálneho stavu prevádzkovania retransmisie a zároveň ho požiada o sprístupnenie 
typových zmlúv s užívateľmi a o sprístupnenie súhlasov pôvodných vysielateľov programových 
služieb. 
T: 23.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
Prešetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 4707/359-2010     
(na vysielanie programu Rádiožurnál z dňa 21.9.2010)  
Vysielateľ:  Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 10-19/16.852: 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 Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 21.9.2010 o cca 12:00 hod. odvysielal 
v rámci svojej programovej služby Rádio Slovensko, v programe Rádiožurnál príspevok informujúci 
o výdavkoch mesta Liptovský Mikuláš, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-19/1142: 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: 23.11.2010          Z: PLO 

  
Úloha č. 10-19/1143: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4495/338–2010      
(na vysielanie programu Výhovorka k výhovorke z dňa 15. 9. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
      
Uznesenie č. 10-19/17.853: 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. 4495/338-2010, 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. 10-19/1144: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4316/330-2010      
(na vysielanie programu Posledná lúpež z dňa 2. 9. 2010)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-19/18.854: 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. 4316/330-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby JOJ 
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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. 10-19/1145: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4885/367-2010      
(na vysielanie programu Plán hry z dňa 9. 10. 2010)   
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-19/19.855: 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. 4885/367-2010, 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. 10-19/1146: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 4647/353-2010, 4611/344-2010, 4648/354-2010, 4665/358-2010, 4662/356-2010, 
4768/362-2010, 4646/352-2010, 4635/351-2010, 4598/343-2010, 4664/357-2010, 4754/361-2010, 
4615/347-2010, 4649/355-2010, 4616/349-2010, 4753/360-2010, 4634/350-2010, 4612/345-2010, 
4614/348-2010, 4913/370-2010, 4912/369-2010    
(na vysielanie reklamy na Clavin strong  z dní 20.09.,  21.09,  22.09.,  24.09.,  26.09,  27.09,  28.09., 
29.09., 30.09. a 01.10.2010)  
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe  zákona     
 
Uznesenie č. 10-19/20.856: 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. 4647/353-2010, 4611/344-2010, 4648/354-2010, 4665/358-2010, 4662/356-2010, 
4768/362-2010, 4646/352-2010, 4635/351-2010, 4598/343-2010, 4664/357-2010, 4754/361-2010, 
4615/347-2010, 4649/355-2010, 4616/349-2010, 4753/360-2010, 4634/350-2010, 4612/345-2010, 
4614/348-2010, 4913/370-2010, 4912/369-2010, smerujúce voči vysielaniu rozhlasovej programovej 
služby rádio Slovensko vysielateľa Slovenský rozhlas a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

  
Úloha č. 10-19/1147: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
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Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4539/340-2010      
(na vysielanie programu Panelák z dňa 16.9.2010)  
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-19/21.857:  Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s tým, že dňa 16.09.2010 o cca 20.05 hod. odvysielal program Panelák, označením ktorého ako 
nevhodného pre maloletých divákov do 12 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného 
systému označovania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-19/1148: 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: 23.11.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-19/1149: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4855/366-2010      
(na vysielanie programu Infoexpres z dňa 13.9.2010)  
Vysielateľ: D.EXPRES, a. s.                     číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 10-19/22.858: 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. 4855/366-2010, smerujúcu voči vysielaniu rozhlasovej 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. 10-19/1150: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.77/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 20.9.2010 ) 
Vysielateľ: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.                        číslo licencie: T/136 
 
Uznesenie č. 10-19/23.859: 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 Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov, držiteľovi licencie č. T/136 vo veci 
možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
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nezabezpečením trvalého označenia svojej programovej služby INFOKANÁL TV nezameniteľným 
obrazovým symbolom (logom) dňa 20.09.2010 v čase od 06:00 do 24:00 a vo veci možného porušenia 
§ 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu 
vysielania z dňa 20.09.2010 v čase od 06:00 do 24:00 na vyžiadanie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-19/1151: 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: 23.11.2010          Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.78/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 3.9.,7.9.2010 ) 
Vysielateľ: Elektrocentrum TV, spol. s r.o.      číslo licencie: T/156 
 
Uznesenie č. 10-19/24.860: 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. 
78/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 03.09.2010. a 07.09. 2010 vysielateľa ELEKTRO CENTRUM TV, 
spol. s r.o., s licenciou č. T/156 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-19/1152: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.14/2010/Ro o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 5.9., 6.9.2010) 
Vysielateľ: T.W. Rádio, s.r.o.               číslo licencie: R/90 
 
Uznesenie č. 10-19/25.861: 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. 
14/2010/RO o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 05.09.2010 a 06.09.2010 vysielateľa T.W. Rádio s.r.o., s licenciou č. 
R/90 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-19/1153: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.80/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 27.9.2010 ) 
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.         číslo licencie: T/138  
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Uznesenie č. 10-19/26.862: 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. 
80/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní zo dňa 27.09.2010 vysielateľa BIC Spišská Nová ves, s.r.o., s licenciou č. 
T/138 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-19/1154: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.79/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 27. a 29.9.2010 ) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.     číslo licencie: T/43 
 
Uznesenie č. 10-19/27.863: 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. 
79/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 27.09.2010. a 29.09. 2010 vysielateľa Regionálna televízia 
Prievidza, s.r.o., s licenciou č. T/43 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-19/1155: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.81/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 29.9.2010 ) 
Vysielateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o.     číslo licencie: T/141 
 
Uznesenie č. 10-19/28.864: 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. 
81/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní zo dňa 29.09.2010 vysielateľa Levická televízna spoločnosť s.r.o, s 
licenciou č. T/141 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-19/1156: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.82/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.  
(monitorované dni: 28.9.2010 ) 
Vysielateľ: Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava    číslo licencie: T/232 
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Uznesenie č. 10-19/29.865: 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. 
82/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  skonštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní zo dňa 28.09.2010 vysielateľa Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava, s 
licenciou č. T/232 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-19/1157: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 253-PLO/O-4301/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3387/294-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program-príspevok/deň: Poludňajší žurnál, Správy – gymnázium vs. 
obyvatelia/21.05.2010) 
ÚK:  C.E.N. s.r.o.          číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 10-19/30.866: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona e. 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. 253-PLO/O-4301/2010 C.E.N. s.r.o., 
Bratislava 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že dňa 21.05.2010 o cca 12:00 hod. odvysielal v rámci programu Poludňajší žurnál a Správy  o cca 
14:00 hod. príspevok „gymnázium vs. obyvatelia“ 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. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-19/1158: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
253-PLO/O-4301/2010 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti C.E.N. s.r.o., Bratislava. 
T: 09.12.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 10-19/1159: Kancelária Rady oznámi výsledok prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi. 
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T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 254-PLO/O-4302/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3170/280-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program-príspevok/deň: Televízne noviny – Preteky áut na jedinej prístupovej 
ceste/05.06.2010) 
ÚK:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 10-19/31.867: 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. 254-PLO/O-4302/2010 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 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 05.06.2010 a cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok Preteky 
áut na jedinej prístupovej ceste, 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. 10-19/1160: 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: 09.12.2010        Z: PLO 
 
Úloha č. 10-19/1161: Kancelária Rady oznámi výsledok prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 255-PLO/O-4303/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3255/290-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program-príspevok/deň: Týždeň – Novinky v kauze, Protest pred úradom vlády, 
Protesty pokračujú, Už vyváža aj Bratislava, Protest proti skládke/10.05.2010, 17.05.2010, 
24.05.2010, 31.05.2010, 07.06.2010) 
ÚK:  TV PEZINOK, s.r.o. .        číslo licencie: T/99 
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Uznesenie č. 10-19/32.868: 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. 255-PLO/O-4303/2010 TV PEZINOK, 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, 
 
I. že dňa 10.05.2010 o cca 18:00 hod. odvysielal v spravodajskom programe „Týždeň“ 

príspevok „Novinky v kauze“, ktorý informoval o kauze Pezinskej skládky, v ktorom došlo 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.   

 
II. že dňa 17.05.2010 o cca 18:00 hod. odvysielal v spravodajskom programe „Týždeň“ 

príspevok „Protest pred úradom vlády“, ktorý informoval o kauze Pezinskej skládky, 
v ktorom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.   

 
III.  že dňa 24.05.2010 o cca 18:00 hod. odvysielal v spravodajskom programe „Týždeň“ 

príspevok „Protesty pokračujú“, ktorý informoval o kauze Pezinskej skládky, v ktorom došlo 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.   

 
IV.  že dňa 31.05.2010 o cca 18:00 hod. odvysielal v spravodajskom programe „Týždeň“ 

príspevok „Už vyváža aj Bratislava“, ktorý informoval o kauze Pezinskej skládky, v ktorom 
došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.  

 
V.  že dňa 07.06.2010 o cca 18:00 hod. odvysielal v spravodajskom programe „Týždeň“ 

príspevok „Protest proti skládke“, ktorý informoval o kauze Pezinskej skládky, 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. 10-19/1162: 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: 09.12.2010        Z: PLO 
 
Úloha č. 10-19/1163: Kancelária Rady oznámi výsledok prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 257-PLO/O-4305/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3274/291-2010) 
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(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Maradona podľa Kusturicu/13.06.2010 a 14.06.2010) 
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 10-19/33.869: 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. 257-PLO/O-4305/2010 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 

že dňa 13.06.2010 o cca 20:41 hod. a dňa 14.06.2010 o cca 11:02 hod. odvysielal program Maradonna 
podľa Kusturicu, ktorý označil ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do 7 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 663,00 €, slovom šesťstošesťdesiattri 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. 10-19/1164: 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: 09.12.2010        Z: PLO 
 
Úloha č. 10-19/1165: Kancelária Rady oznámi výsledok prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 259-PLO/O-4307/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3344/293-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program-príspevok/deň: Spravodajstvo – Po mesiaci dobrá správa (problémy 
v doprave a ich riešenie v Šali, problémy na Štúrovej ulici, štrajk obyvateľov Šale/14.06.2010) 
ÚK:  KREATIV GA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/191 
 
Uznesenie č. 10-19/34.870: 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 
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„zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 259-PLO/O-4307/2010 KREATIV GA spol. 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 14.06.2010 o cca 18:00 hod. a 22:00 hod. odvysielal v rámci programu Spravodajstvo 
príspevok s názvom Po mesiaci dobrá správa (problémy v doprave a ich riešenie v Šali, problémy 
dopravy na Štúrovej ulici, štrajk obyvateľov Šale), v ktorom 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. 10-19/1166: 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: 09.12.2010        Z: PLO 
 
Úloha č. 10-19/1167: Kancelária Rady oznámi výsledok prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 260-PLO/O-4308/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa č. 46/10/TVo kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
(sťažnosť č. 2830/264-2010) 
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: C.S.I. – Kriminálka New York/14.05.2010) 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 10-19/35.871: 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 v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správneho 
konanie č. 260-PLO/O-4308/2010, 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 
 

z a s t a v u j e,  
 

pretože odpadol dôvod konania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 10-19/1168: 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: 09.12.2010        Z: PLO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 266-PLO/O-4335/2010 zo dňa 31.08.2010 
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. (sťažnosť č. 
3185/285-2010) 
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program-príspevok/deň: Maďarský magazín – Odhalenie nového pamätníka hrdinom 
1. a 2. svetovej vojny v Kamennom Moste/26.05.2010) 
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Rada presúva bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 10-19/1169: Kancelária Rady predloží správne konanie č. 266-PLO/O-4335/2010 na 
zasadnutie Rady dňa 24.11.2010 
T: 24.11.2010        Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 228-PLO/O-3639/2010 zo dňa 06.07.2010 
Doplnenie: Správa č. 42/10/TV o  kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Lampa/29.04.2010)  
ÚK:  MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie č. 10-19/37.872: 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. 228-PLO/O-3639/2010 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 29.04.2010 o cca 22:35 odvysielal program Lampa, ktorý naplnil definíciu politickej 
publicistiky v zmysle § 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z.z. a 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. 
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Úloha č. 10-19/1170: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 09.12.2010        Z: PLO 
 
Úloha č. 10-19/1171: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.11.2010          Z: PgO 
 
38/ Rôzne 
1/ Oznámenie Slovenského rozhlasu, vysielateľa na základe zákona o vysielaní Radio Slovakia 
International – zima 2010/2011 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámenie Slovenského rozhlasu o vysielaní 
programovej služby Slovenský rozhlas 6, Radio Slovakia International do zahraničia v období Zima 
2010/2011 v pásme krátkych vĺn. 
 
Úloha č. 10-19/1172: Kancelária Rady uloží oznámenie do spisového materiálu Slovenského 
rozhlasu. 
T: 23.11.2010          Z: PLO 
 
2/ Oznámenie podľa ustanovenia § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. z 23.08.2010 – www.tivi.cas.sk  
Oznamovateľ: RINGIER SLOVAKIA a.s.   

 
Rada príjma oznámenie spoločnosti RINGIER SLOVAKIA a.s. zo dňa 18.08.2010 v časti týkajúcej sa 
služby poskytovanej na www.tivi.cas.sk v zmysle § 63a zákona č. 308/2000 Z.z. nakoľko uvedené 
oznámenie spĺňa všetky náležitosti a predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za 
ktorých je poskytovaná spĺňa definíciu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie v zmysle § 3 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-19/1173: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť RINGIER SLOVAKIA a.s., o vybavení 
jej oznámenia zo dňa 18.08.2010. 
T: 23.11.2010          Z: PLO 

 
Rada berie na vedomie oznámenie spoločnosti RINGIER SLOVAKIA a.s. zo dňa 18.08.2010 o službe 
poskytovanej na www.cas.sk  na a neprijíma ho ako oznámenie podľa § 63a zákona č. 308/2000 Z. z. 
z dôvodu, že predmetná služba vzhľadom na svoju povahu a podmienky, za ktorých je poskytovaná, 
nespadá pod pôsobnosť zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-19/1174: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť RINGIER SLOVAKIA a.s., o vybavení 
jej oznámenia zo dňa 18.08.2010. 
T: 23.11.2010          Z: PLO 

 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. septembru 2010. 
 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.09.2010. 
 
4/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac október 2010 
 
Uznesenie č. 10-19/38.873: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci  október 2010 a  v  zmysle čl. 8 Štatútu Rady schváleného 
rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa  03.03.2004 
rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac október 2010 v plnej výške všetkým členom Rady.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 10-19/1175: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 09.12.2010          Z: OE 
 
5/ Návrh na odpoveď na list pani poslankyne Žitňanskej 
 
Rada schvaľuje návrh na odpoveď na list pani poslankyne Žitňanskej. 
 
6/ Návrh na list pre vysielateľov vo veci multimediálneho prístupu 
 
Rada schvaľuje návrh na list pre vysielateľov vo veci multimediálneho prístupu. 
 
7/ Zmena termínu zasadnutia Rady 
 
Rada schvaľuje zmenu termínu zasadnutia Rady, ktoré sa malo konať dňa 23.11.2010 na 24.11.2010 
o 9:30 hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
V Bratislave dňa 09.11.2010 
 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
                                                                   

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


