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Zápisnica č. 22/2010
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 21.12.2010 o 9:30 hod.

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.

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

Program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 327-PLO/D-5359/2010 zo dňa 09.11.2010
vo veci oznámenia  o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/184
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o. čísla licencie: T/184

3/ SK: 345-PLO/D-5547/2010 zo dňa 18.11.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  č. T/127
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o. číslo licencie: T/127

4/ SK: 346-PLO/D-5558/2010 zo dňa 18.11.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie č. TKR/179
ÚK: KABEL TELECOM, s.r.o. číslo registrácie: TKR/179

5/ SK č.: 370-PLO/O-4873/2009 zo dňa 03.11.2009
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods.
1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41

6/ SK: 311-PLO/D-5067/2010 zo dňa 21.10.2010
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/41, TD/7, TD/17
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/7, TD/17

7/ SK: 354-PLO/D-5346/2010 zo dňa 09.11.2010
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/223
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok číslo registrácie: TKR/223

8/ SK: 363-PLO/D-5853/2010 zo dňa 06.12.2010
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka
držiteľa licencie č. T/84
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. číslo licencie: T/84
        Ing. Jozef Harvančík
        Ing. Michal Gregor

9/ SK: 276-PLO/O-4476/2010 zo dňa 14.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s. číslo licencie: TD/24

10/ SK: 286-PLO/O-4690/2010 zo dňa 28.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: TES Media, s.r.o. číslo retransmisie: TKR/290
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ÚP: 10:20 hod.

11/ SK: 264-PLO/O-4312/2010 zo dňa 31.08.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Media Vision s.r.o. (Praha, ČR)
ÚP: 10:00 hod.

12/ SK: 265-PLO/O-4322/2010 zo dňa 31.08.2010
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: ANTIK Telecom s.r.o. číslo registrácie: TKR/239

13/ Sťažnosť č. 5001/379-2010 zo dňa 18.10.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Sťažnosť smeruje proti : Ján Gregor číslo registrácie: TKR/134
Dušan-Sika-STELAR číslo registrácie: TKR/156

14/ Sťažnosť č. 5546/415-2010 zo dňa 18.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Sťažnosť smeruje proti : Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca  číslo registrácie: TKR/185

15/ Sťažnosť č. 5562/416-2010 zo dňa 19.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Sťažnosť smeruje proti : Slovak Telekom, a.s. číslo registrácie: TKR/255

16/ Sťažnosť č. 5281/409-2010 zo dňa 04.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) a § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Sťažnosť smeruje proti : MANAGER SYSTEMS, s.r.o.

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5347/402-2010
(na vysielanie programu Paľba z dňa 16.2.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5358/401-2010
(na vysielanie programu Podozrivé z dňa 7.11.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/7

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4932/371-2010
(na vysielanie programu Kronika z dňa 12.10.2010)
Vysielateľ: TV Liptov s.r.o. číslo licencie: T/162

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4886/368-2010
(na vysielanie programu Liptovské noviny, Liptovský magazín, Mikulášska kronika, Kronika Liptovský
Mikuláš z dní 4.10.2010-9.10.2010 a 12.10.2010 .)
Vysielateľ: : TV Liptov s.r.o číslo licencie: T/162

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5126/387-2010
(na vysielanie programu Largo Winch z dňa 23.10.2010)
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Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5125/386-2010
(na vysielanie programu Adela show , Monk z dní 20.10.2010 a 22.10.2010)
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5127/388-2010
(na vysielanie programu Noviny z dňa 22.10.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39
Predkladá: PgO Uvádza: Dinka

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5559/417-2010
(na program Academia destructa - Televízor)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie: MAC TV s.r.o., Bratislava

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5060/382-2010
(na vysielanie programu Správy Ta3 z dňa 25.9.2010)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5061/383-2010
(na vysielanie programu Peňaženka z dňa 25.8.2010 a Manažment z dňa 20.8.2010)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.86/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 22.10.2010)
Vysielateľ: KABEL TELEKOM s.r.o. Lučenec číslo licencie: T/127

28/ Kontrolný monitoring
Správa č.87/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni:17. a 24. 10. 2010)
Vysielateľ: 3C s.r.o. Podbrezová číslo licencie: T/144

29/ Kontrolný monitoring
Správa č.95/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 16. 2. 2010 – 1. 3. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

30/ Kontrolný monitoring
Správa č.97/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 9. 10. a 10. 10. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

31/ Kontrolný monitoring
Správa č. 89/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 4. 10. - 10. 10. 2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

32/ Kontrolný monitoring
Správa č.96/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 9. 10. a 10. 10. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie:T/41
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33/ Kontrolný monitoring
Správa č. 92/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27. 9. 2010- 3. 10. 2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

34/ Kontrolný monitoring
Správa č. 90/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27. 9. – 3. 10. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

35/ Kontrolný monitoring
Správa č. 91/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27. 9. – 3. 10. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie:T/41

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 98/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27. 9. – 3. 10. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

37/ Kontrolný monitoring
Správa č. 94/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 7. 11. 2010)
Vysielateľ: Imrich Hrabovský, Semerovo číslo licencie:T/158

38/ SK č.: 127-PgO/O-789/2005 zo dňa 19.04.2005
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 315/39-2005 (bod 2 až 5) a č. 445/49-2005 (bod 1)
smerujúcich voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona
(vo veci možného porušenia § 16 písm. k) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom v čase
pôvodného rozhodnutia Rady, § 16  ods. 3 písm. g) v znení platnom a účinnom od 15.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar/04.02.2005)
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

39/ SK č.: 252-PgO/O-4985/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3626/176-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom
a účinnom do 14.12.2009),( § 31a ods. 4) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom od
15.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Autosalón/21.09.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

40/ SK č.: 305-PLO/O-4923/2010 zo dňa 12.10.2010
Doplnenie: Správa č. 65/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4  a § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Lampa/29.07.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219
ÚP: 11:00 hod.

41/ SK č.: 270-PLO/O-4470/2010 zo dňa 14.09.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 3902/310-2010
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Návod na vraždu/23.07.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

42/ SK č.: 312-PLO/O-4358/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3740/149-2009
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(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/13.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                   číslo licencie: T/41

43/ SK č.: 275-PLO/O-4475/2010 zo dňa 14.09.2010
Doplnenie: Správa č.33/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program-príspevok/deň: Prešov v pohybe - Už 18 rokov ponúka svoje služby
PSS/07.05.2010)
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o. číslo licencie: T/193
ÚP: 10:40 hod.

44/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10:00 hod. - Media Vision s.r.o (Praha, ČR)
10:20 hod. - TES Media, s.r.o.
10:40 hod. - GAAD Prešov, s.r.o.
11:00 hod. – MAC TV s.r.o.

*******************
K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh a schválenie programu:
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 1268 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu
konania zasadnutia sú splnené.

Uznesenie č. 10-22/1.950: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
SK: 327-PLO/D-5359/2010 zo dňa 09.11.2010
vo veci oznámenia  o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/184
ÚK: PROGRES-TS, s.r.o. čísla licencie: T/184

Uznesenie č. 10-22/2.951: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 327-PLO/D-5359/2010
zo dňa 09.11.2010, posúdila doručené oznámenie o zmene licencie č. T/184, doručené z dôvodu
zmeny územného rozsahu vysielania účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

PROGRES-TS, s.r.o.
Na križovatkách 35/E
821 04 Bratislava

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

rozhodnutie:

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

mení

licenciu č. T/184 v článku I. nasledovne:

V článku I. bod 4.Územný rozsah vysielania: vypúšťa sa obec Raslavice a bod 4 znie:
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„4.Územný rozsah vysielania: Hamuliakovo, Kalinkovo, Dunajská Lužná, Rovinka, Most pri
Bratislave, Malinovo, Tomášov, Limbach a Limbach Machergut, Dolný Hričov, Domaňovce. “

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1269: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie v správnom konaní č.
327-PLO/D-5359/2010, zašle ho účastníkovi konania, spol. PROGRES –TS, s.r.o., Bratislava a  vyzve
ho na úhradu správneho poplatku.
T: 21.01.2011 Z: PLO

K bodu 3/
SK: 345-PLO/D-5547/2010 zo dňa 18.11.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie  č. T/127
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o. číslo licencie: T/127

Uznesenie č. 10-22/3.952: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa
ustanovenia § 5 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 (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),
posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/127 na televízne vysielanie, v správnom konaní č. 345-
PLO/D-5547/2010, účastníka konania:

KABEL TELEKOM, s.r.o.
Mateja Bela 2
984 01 Lučenec

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní
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.

me ní

licenciu na televízne vysielanie č. T/127, zo dňa 19.09.2000 nasledovne:

„článok II  znie:

Právne skutočnosti spoločnosti:
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 23.11.2010,
vložka číslo: 6656/S
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 23.11.2010, vložka číslo: 6656/S“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1270: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č.345-PLO/D-5547/2010 zo dňa
18.11.2010 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (KABEL TELEKOM, s.r.o.,
Lučenec).
T: 21.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/3.953: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči
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vysielateľovi televíznej programovej služby TV LocAll spoločnosti KABEL TELEKOM, s.r.o.,
držiteľovi licencie č. T/127, vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
v súvislosti s tým, že neoznámil Rade všetky zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti
o licenciu a dokladov priložených k tejto žiadosti do 15 dní od vzniku týchto zmien.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1271: 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: 11.01.2011 Z: PLO

K bodu 4/
SK: 346-PLO/D-5558/2010 zo dňa 18.11.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie č. TKR/179
ÚK: KABEL TELECOM, s.r.o. číslo registrácie: TKR/179

Uznesenie č. 10-22/4.954: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), v správnom konaní č. 346-PLO/D-5558/2010 zo
dňa 18.11.2010 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie (ďalej len „oznámenie“) č.
TKR/179 z dôvodu zmeny sídla prevádzkovateľa retransmisie, spoločnosti

KABEL TELEKOM, s.r.o.
Mateja Bela 2
984 01 Lučenec

(ďalej len „účastník konania“)

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho poriadku
vydáva toto

rozhodnutie:

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

mení

registráciu retransmisie č. TKR/179 nasledovne:

Sídlo prevádzkovateľa retransmisie je: Mateja Bela 2
           984 01 Lučenec

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1272: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 346-PLO/D-5558/2010 zo dňa
18.11.2010 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho
poplatku.
T: 21.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/4.955: 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
prevádzkovateľovi registrácie retransmisie č. TKR/179, spoločnosti KABEL TELEKOM, s.r.o., vo
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veci možného porušenia § 60 ods.  1 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že neoznámil Rade
zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie do 15 dní odo dňa vzniku týchto zmien.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1273: 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: 21.01.2011 Z: PLO

K bodu 5/
SK č.: 370-PLO/O-4873/2009 zo dňa 03.11.2009
vo veci odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods.
1 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-22/5.956: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne
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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) na
základe § 68 ods. 6 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007
Z.z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb
prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom
vysielaní) odníma spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  frekvenciu

pridelenú rozhodnutím Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 99 10 66 1 007 o udelení
terestriálneho prevádzkového povolenia spoločnosti Towercom, a.s., poskytovateľovi prvého, druhého
a verejnoprávneho multiplexu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1274: Kancelária  Rady  v  zmysle  §  4  ods.  4  a  §  13  ods.  1  zákona  č.  308/2000  Z.  z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.
T: 14.01.2011 Z: PLO

K bodu 6/
SK: 311-PLO/D-5067/2010 zo dňa 21.10.2010
vo veci oznámenia o zmene licencií č. T/41, TD/7, TD/17
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41, TD/7, TD/17

Uznesenie č. 10-22/6.957: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 311-PLO/D-5067/2010
zo dňa 21.10.2010 posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencií
účastníka konania:

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 1/a
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica

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

Vysielač Kanál Frekvenčné vyhradenie Multiplex
Bardejov 54 Bardejov Verejnoprávny multiplex
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rozhodnutie:

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

mení

licenciu na televízne vysielanie č. T/41 nasledovne:

Článok II. Právne skutočnosti sa mení a znie:
Právne skutočnosti spoločnosti:

(3) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
vložka číslo: 12330/B, oddiel: Sro, zo dňa 23.11.2010, zoznam výpisov č.: B/11029/10,

(4) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 12330/B, oddiel: Sro, zo
dňa 23.11.2010, zoznam výpisov č.: B/11029/10.

Uznesenie bolo prijaté.

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

mení

licenciu na televízne vysielanie č. TD/7 nasledovne:

Článok II. sa mení a znie:
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
vložka číslo: 12330/B, oddiel: Sro, zo dňa 23.11.2010, zoznam výpisov č.: B/11029/10,

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 12330/B, oddiel: Sro, zo
dňa 23.11.2010, zoznam výpisov č.: B/11029/10.

Uznesenie bolo prijaté.

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

mení

licenciu na televízne vysielanie č. TD/17 nasledovne:

Článok II. sa mení a znie:
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,
vložka číslo: 12330/B, oddiel: Sro, zo dňa 23.11.2010, zoznam výpisov č.: B/11029/10,

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 12330/B, oddiel: Sro, zo
dňa 23.11.2010, zoznam výpisov č.: B/11029/10.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1275: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č.
311-PLO/D-5067/2010 a zašle ho účastníkovi konania, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Bratislava.
T: 21.01.2011 Z: PLO
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K bodu 7/
SK: 354-PLO/D-5346/2010 zo dňa 09.11.2010
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/223
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok číslo registrácie: TKR/223

Uznesenie č. 10-22/7.958: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 354-PLO/D-5346/2010
zo dňa 09.11.2010, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/223 od

Ing. Miroslav Bobák
Oravský Podzámok 328
027 41
(ďalej aj „ÚK“)

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

rozhodnutie:

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

mení

registráciu retransmisie č. TKR/223 zo dňa 02.12.2003 v znení neskorších  zmien  nasledovne,
registrácia retransmisie č. TKR/223 zo dňa 02.12.2003 znie takto:

„I. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:

1.1 Vysielač MMDS Dolný Kubín: Rozhodnutie TÚ SR č. 9210741005 z 18.12.2007
pridelené frekvencie: 2520 – 2650 MHz  (do 31.12.2008)
umiestnenie – lokalita:              Dolný Kubín, Kuzmínovo
súradnice: 19E17 34 49N12 00,
nadmorská výška: 688m
Výkon zariadenia ( dBm) 17/kanál
počet kanálov: 16

1.2. Vysielač MMDS Krásno nad Kysucou : Rozhodnutie TÚ SR č. 9510741013 z 13.09.2005
pridelené frekvencie: 2200 – 2300 MHz  (do 31.12.2010)
umiestnenie – lokalita:              Krásno nad Kysucou
súradnice: 18E428 44, 49N2426
nadmorská výška: 635m
výška antény nad terénom: 10 m
Výkon zariadenia ( dBm) 19/kanál
Maximálny výkon ERP (db W) 1/kanál
Druh vysielania 5M75C3FNF/250KF3EHF
počet kanálov: 12  po 8 MHz

1.3. Vysielač MMDS Liptovská Osada  : Rozhodnutie TÚ SR č. 9710741042 z 18.12.2007
pridelené frekvencie:                        2200 – 2300 MHz  do 31.12.2010
umiestnenie – lokalita:       Liptovská Osada
počet kanálov:       12 kanálov  po 8 MHz
Druh vysielania       5M75C3FNF/250KF3EHF, 64 QAM

II. Územný rozsah retransmisie:
Dolný Kubín a blízke okolie, Krásno nad Kysucou, Liptovská Osada
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III. Počet prípojok:
1. Dolný Kubín 85
2. Krásno nad Kysucou 0 (predpoklad 300-400 účastníkov)
3. Liptovská Osada 140_____
spolu: 225

IV. Ponuka programových služieb:

4.1. MMDS Dolný Kubín :
televízne programové služby:
základná ponuka : STV 1, STV 2, Infoštúdio mesta Dolný Kubín, JOJ, TV Markíza, TA3, ČT 1,

ČT 2, Prima,
rozšírená ponuka: -

rozhlasové programové služby: -

4.2. MMDS Krásno nad Kysucou :
televízne programové služby:
základná ponuka : STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3, Nautik TV, MUSIC BOX, ČT 1, ČT

2, Prima, ZDF, ARD
rozšírená ponuka: -

rozhlasové programové služby: -

4.3. MMDS Liptovská Osada  :
 televízne programové služby:
 základná ponuka :                          STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, ČT 1,  Prima
 rozšírená ponuka:                           -
 rozhlasové programové služby: -

V. kódovanie vysielania:
MMDS Dolný Kubín
Od 01.04.2005 kódovanie programových služieb: TV Markíza, Prima, ČT 1, ČT 2 “

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1276: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. č. 354-PLO/D-5346/2010 zo
dňa 09.11.2010 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania a vyzve ho na úhradu
správneho poplatku.
T: 21.01.2011 Z: PLO

K bodu 8/
SK: 363-PLO/D-5853/2010 zo dňa 06.12.2010
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka
držiteľa licencie č. T/84
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. číslo licencie: T/84
        Ing. Jozef Harvančík
        Ing. Michal Gregor

Uznesenie č. 10-22/8.959: 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. 363-PLO/D-5853/2010 zo dňa 06.12.2010
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov na
základnom imaní držiteľa licencie č. T/84 s účastníkmi konania:
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Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.
Matejkova 20
841 05 Bratislava

Ing. Jozef Harvančík
Ľ. Fullu 3
841 05 Bratislava

Ing. Michal Gregor
Horná Ves 98
972 48 Horná Ves

posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka
držiteľa licencie č. T/84 na televízne vysielanie, spoločnosti Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.,
Bratislava a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

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

Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z.

udeľuje predchádzajúci súhlas

s prevodom 50 % obchodného podielu na základnom imaní vysielateľa, spoločnosti Karloveská
realizačná spoločnosť s.r.o.
- spoločníka Ing. Jozefa Harvančíka, Bratislava

na nadobúdateľa: Ing. Michal Gregor, Horná Ves 98, 972 48 Horná Ves.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1277: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 363-PLO/D-5853/2010
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania.
T: 21.01.2011 Z: PLO

K bodu 9/
SK: 276-PLO/O-4476/2010 zo dňa 14.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s. číslo licencie: TD/24

Uznesenie č. 10-22/9.960: 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. 276-PLO/O-4476/2010 vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm.
d) zákona č. 308/2000 Z. z. vedené voči účastníkovi konania, vysielateľovi s licenciou č. TD/24:

Novocentrum Nové Zámky a.s.
Kasárenská 3
940 00 Nové Zámky

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva toto

ro zho d nut i e :

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
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za s t a v uj e

správne konanie č. 276-PLO/O-4476/2010 z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet
správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1278: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi
konania, spoločnosti Novocentrum Nové Zámky a.s.
T: 22.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/9.961: 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. T/116, spoločnosti Novocentrum Nové Zámky a.s. vo veci možného
porušenia §  16  ods.  3  písm.  d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 25.06.2010
nevysielal v súlade s udelenou licenciou.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1279: 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: 11.01.2011 Z: PLO

K bodu 10/
SK: 286-PLO/O-4690/2010 zo dňa 28.09.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: TES Media, s.r.o. číslo retransmisie: TKR/290
ÚP: 10:20 hod.

Uznesenie č. 10-22/10.962: 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. 286-PLO/O-4690/2010 vedené proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/290
TES MEDIA, s.r.o., Žilina, 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 ,

v časti týkajúcej sa možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. poskytovania
retransmisie programovej služby VIVA bez súhlasu pôvodného vysielateľa podľa § 30 ods. 1 písm. h)
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov pretože odpadol dôvod
konania začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1280: 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: 31.12.2010 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/10.963: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
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a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 286-PLO/O-4690/2010 zo dňa 28.09.2010 prevádzkovateľ retransmisie č.
TKR/290 spoločnosť TES MEDIA, s.r.o., Žilina,

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 02.12.2010 poskytoval retransmisiu
programovej služby PRIMA bez súhlasu pôvodného vysielateľa,

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. 10-22/1281: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 21.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/10.964: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z.z.“) začína správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/290, spoločnosti
TES Media, s.r.o., Žilina vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č.
308/2000 Z. z. z dôvodu, že poskytuje retransmisiu televíznych programových služieb ČT24 a Z1 bez
súhlasu pôvodných vysielateľov týchto služieb.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1282: 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: 21.01.2011 Z: PLO

K bodu 11/
SK: 264-PLO/O-4312/2010 zo dňa 31.08.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Media Vision s.r.o. (Praha, ČR)
ÚP: 10:00 hod.

Rada presúva bod programu na ďalšie zasadnutie Rady.

Úloha č. 10-22/1283: Kancelária Rady predloží bod programu na ďalešie zasadnutie Rady
T: 25.01.2011 Z: PLO

K bodu 12/
SK: 265-PLO/O-4322/2010 zo dňa 31.08.2010
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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: ANTIK Telecom s.r.o. číslo registrácie: TKR/239

Uznesenie č. 10-22/12.965: 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. 265-PLO/O-4322/2010 zo dňa 31.08.2010 prevádzkovateľ retransmisie č.
TKR/239 spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o., Košice,

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že v čase vykonania merania ponuky programových služieb dňa 18.10.2010 poskytoval retransmisiu
programových služieb CNN, TV5 Monde, SWR, NDR, Al Jazeera, ČT HD bez súhlasu ich
pôvodných vysielateľov,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

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

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

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. 10-22/1284: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 21.01.2011 Z: PLO

Úloha č. 10-21/1285: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o výsledku prešetrenia sťažnosti.
T: 31.12.2010 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/12.966: 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. 265-PLO/O-4322/2010 vedené proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/239
ANTIK Telecom s.r.o., Košice, v časti týkajúcej sa možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1
písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. poskytovať retransmisiu programových služieb DunaTV, TVE, TV
Polonia, TV Puls, Pro7, SAT1, BBC World, EuroNews, Aragon, Pervyj Kanal, Nova Sport HD,
Deluxe  Music,  City  TV,  RTL,  RTL2,  DSF,  VOX,  Super  RTL,  Yes  Italia,  Luxe  TV HD,  Anixe
HD, Astra HD Promo, zdf_neo, ZDFtheaterkanal, Jamba TV, Das Vierte, kabel eins, phoenix,
DEE JAY, TV POLONIA 1, VESTI, CCTV4, PTP, ZDF HD len so súhlasom ich pôvodných
vysielateľov 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 ,
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pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1286: 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: 07.01.2011 Z: PLO

K bodu 13/
Sťažnosť č. 5001/379-2010 zo dňa 18.10.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
Sťažnosť smeruje proti : Ján Gregor číslo registrácie: TKR/134
Dušan-Sika-STELAR číslo registrácie: TKR/156

Uznesenie č. 10-22/12.967: 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
samostatne podnikajúcej fyzickej osobe Jánovi Gregorovi, Dubnica nad Váhom, prevádzkovateľovi
retransmisie č. TKR/134 vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 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. 10-22/1287: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Úloha č. 10-22/1288: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 31.12.2010 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/12.967: 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 samostatne podnikajúcej fyzickej osobe Dušan – Sika – STELAR, Čachtice, prevádzkovateľovi
retransmisie č. TKR/156, vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 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. 10-22/1289: 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: 04.01.2011 Z: PLO

Úloha č. 10-22/1290: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 31.12.2010 Z: PLO

K bodu 14/
Sťažnosť č. 5546/415-2010 zo dňa 18.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
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(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Sťažnosť smeruje proti : Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca  číslo registrácie: TKR/185

Uznesenie č. 10-22/14.969: 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 prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/185 Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca, vo veci
možného porušenia povinnosti podľa § 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. 10-22/1291: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Úloha č. 10-22/1292: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 31.12.2010 Z: PLO

K bodu 15/
Sťažnosť č. 5562/416-2010 zo dňa 19.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Sťažnosť smeruje proti : Slovak Telekom, a.s. číslo registrácie: TKR/255

Uznesenie č. 10-22/15.970: 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
prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/255, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava vo veci
možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že neposkytuje
prostredníctvom káblových distribučných systémov – fixná sieť ST, retransmisiu programovej služby
MUSICBOX/NAŠA, ktorá je vysielaná terestriálne na kanáli 50 v meste Košice.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1293: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Úloha č. 10-22/1294: Kancelária  Rady upovedomí sťažovateľa o začatí správneho konania.
T: 31.12.2010 Z: PLO

K bodu 16/
Sťažnosť č. 5281/409-2010 zo dňa 04.11.2010
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. d) a § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Sťažnosť smeruje proti : MANAGER SYSTEMS, s.r.o.

Uznesenie č. 10-22/16.971: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia
§ 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči prevádzkovateľovi
retransmisie č. TKR/237, spoločnosti MANAGER SYSTEMS, s.r.o. vo veci možného porušenia
ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-22/1295: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť MANAGER SYSTEMS,
s.r.o. o začatí správneho konania v zmysle prijatého uznesenia a vyzve ju na vyjadrenie sa k predmetu
správneho konania v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy.
T: 04.01.2011 Z: PLO

Úloha č. 10-22/1296: Kancelária Rady písomne vyzve spoločnosť MANAGER SYSTEMS, s.r.o. na
zaslanie vzoru typovej zmluvy a zaslanie kópií zmlúv, ktoré má uzavreté s abonentmi, ktorým
poskytuje službu retransmisie v bytovom dome na adrese T. Vansovej 2742/4, 911 08 Trenčín.
T: 11.01.2011 Z: PLO

Úloha č. 10-22/1297: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 31.12.2010 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/16.972: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia
§ 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči prevádzkovateľovi
retransmisie č. TKR/237, spoločnosti MANAGER SYSTEMS, s.r.o. vo veci možného porušenia
ustanovenia § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1298: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť MANAGER SYSTEMS,
s.r.o. o začatí správneho konania v zmysle prijatého uznesenia a vyzve ju na vyjadrenie sa k predmetu
správneho konania v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy.
T: 11.01.2011 Z: PLO

Úloha č. 10-22/1299: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 31.12.2010 Z: PLO

K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5347/402-2010
(na vysielanie programu Paľba z dňa 16.2.2010)
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-22/17.973: 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. 5347/402-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV
Markíza vysielateľa MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., držiteľa licencie č. T/41 a uznala sťažnosť
podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1300: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Úloha č. 10-22/1301: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 31.12.2010 Z: PgO

K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5358/401-2010
(na vysielanie programu Podozrivé z dňa 7.11.2010)
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Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: TD/7

Uznesenie č. 10-22/18.974: 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 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 07.11.2010 odvysielal na programovej službe DOMA o cca
14:45 hod. program Podozrivé 6. časť a o cca 15:46 hod. program Podozrivé 7. časť, ktoré by mohli
ohroziť morálny vývin maloletých a klasifikovaním ktorých ako nevhodných pre vekovú skupinu
maloletých do 12 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1302: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Úloha č. 10-22/1303: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 31.12.2010 Z: PgO

K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4932/371-2010
(na vysielanie programu Kronika z dňa 12.10.2010)
Vysielateľ: TV Liptov s.r.o. číslo licencie: T/162

Uznesenie č. 10-22/19.976: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči
vysielateľovi TV Liptov, s.r.o. vo veci možného porušenia § 39 ods. 4 a § 16 ods. 3 písm. b) zákona
č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 12.10.2010 o cca 17:30 hod. odvysielal v rámci televíznej
programovej služby TV Liptov sponzorovaný program Kronika, ktorý mohol naplniť definíciu
politickej publicistiky podľa § 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. a v ktorom mohlo dôjsť
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1304: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/19.977: 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. 4932/401-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV
Liptov, vysielateľa TV Liptov, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č.
308/2000 Z.z. v časti týkajúcej sa možného porušenia § 34 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z za
neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-22/1305: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania a výsledok
prešetrenia časti sťažnosti.
T: 31.12.2010 Z: PgO

K bodu 20/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4886/368-2010
(na vysielanie programu Liptovské noviny, Liptovský magazín, Mikulášska kronika, Kronika Liptovský
Mikuláš z dní 4.10.2010-9.10.2010 a 12.10.2010 .)
Vysielateľ: : TV Liptov s.r.o číslo licencie: T/162

Uznesenie č. 10-22/20.978: 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. 4886/368-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TV Liptov
vysielateľa TV Liptov s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.
z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1306: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 31.12.2010 Z: PgO

K bodu 21/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5126/387-2010
(na vysielanie programu Largo Winch z dňa 23.10.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-22/21.979:  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 § 35 ods.  3 zákona č. 3008/2000 Z.z.
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 23.10.2010 o cca 20:22
hod. program Largo Winch, ktorý dvakrát prerušil počas druhého 30 minutového časového úseku
v rozmedzí od 20:51:58 hod. – 21:42:43 hod. zaradením reklamného bloku o cca o 20:52:38 hod.
a o 21:12:07 hod. a dvakrát prerušil počas tretieho 30 minutového časového úseku v rozmedzí od
21:42:43 hod. – 22:31:05 hod. zaradením reklamného bloku o cca 21:52:23 hod. a o 22:20:36 hod.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-21/1307: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Úloha č. 10-21/1308: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 31.12.2010 Z: PgO

K bodu 22/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5125/386-2010
(na vysielanie programu Adela show , Monk z dní 20.10.2010 a 22.10.2010)
Vysielateľ:   MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
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Uznesenie č. 10-22/22.980: 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. 5125/386-2010, 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. 10-22/1309: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 31.12.2010 Z: PgO

K bodu 23/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5127/388-2010
(na vysielanie programu Noviny z dňa 22.10.2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-22/23.981: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až
3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.
z.“) postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 5127/388-
2010 smerujúcu voči vysielaniu 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. 10-22/1310: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 31.12.2010 Z: PgO

K bodu 24/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5559/417-2010
(na program Academia destructa - Televízor)
Poskytovateľ audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie: MAC TV s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 10-22/24.982: 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 MAC TV s.r.o., Bratislava, poskytovateľovi audiovizuálnej mediálnej služby na
požiadanie na internetovej stránke www.huste.tv vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č.
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na stránke www.huste.tv v katalógu programov v sekcii Zábava
označil program Academia destructiva – Televízor, ako nevhodný pre vekovú skupinu maloletých do
15 rokov, čím mohlo dôsjť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1311: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Úloha č. 10-22/1312: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 31.12.2011 Z: PgO

http://www.huste.tv/
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K bodu 25/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5060/382-2010
(na vysielanie programu Správy Ta3 z dňa 25.9.2010)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie č. 10-22/25.983: 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. 5060/392/2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3,
vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za
neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1313: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 17.12.2010 Z: PgO

K bodu 26/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5061/383-2010
(na vysielanie programu Peňaženka z dňa 25.8.2010 a Manažment z dňa 20.8.2010)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie č. 10-22/26.984: 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. 5061/383-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3,
vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za
neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1314: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 31.12.2010 Z: PgO

Uznesenie č. 10-22/26.985: 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. 5061/383-2010, smerujúcu voči vysielaniu televíznej programovej služby TA3,
vysielateľa C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa programov Peňaženka zo 16.6.2010,
Labyrint z 29.6.2010 a Manažment z 18.6., 9.7. a 23.7.2010 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona
č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1315: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti
sťažnosti.
T: 31.12.2010 Z: PgO

K bodu 27/
Kontrolný monitoring
Správa č.86/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni: 22.10.2010)
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Vysielateľ: KABEL TELEKOM s.r.o. Lučenec číslo licencie: T/127

Uznesenie č. 10-22/27.986: 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.
86/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že
v monitorovanom vysielaní zo dňa 22.10.2010 vysielateľa KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec s
licenciou č. T/127 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1316: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 31.12.2010 Z: PgO

K bodu 28/
Kontrolný monitoring
Správa č.87/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(monitorované dni:17. a 24. 10. 2010)
Vysielateľ: 3C s.r.o. Podbrezová číslo licencie: T/144

Uznesenie č. 10-22/28.987: 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.
87/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že
v monitorovanom vysielaní z dní 17.10.2010 a 24.10.2010 vysielateľa 3C s.r.o., Podbrezová, s
licenciou č. T/144 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1317: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 31.12.2010 Z: PgO

K bodu 29/
Kontrolný monitoring
Správa č.95/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 16. 2. 2010 – 1. 3. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-22/29.988: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie
voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 30 ods. 3 písm.
b) a § 30 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.

1.) v súvislosti s tým,  že  na  programovej  službe  TV  MARKÍZA odvysielal nasledovné záznamy
(príspevky)

Dátum
odvysielania

čas odvysielania
záznamu (cca)

Program Záznam (príspevok) Trvanie
záznamu

(s)
17.2.2010 19:00 Televízne noviny Strieborná medaila z Kanady (biatlon - stíhacie

preteky na 10 km, ženy)
5

17.2.2010 19:50 Športové noviny Nastenka prežíva krásnu olympiádu realitu
(biatlon – stíhacie preteky na 10 km, ženy)

58

17.2.2010 19:52 Športové noviny Syn ju poslal po tri medaily (biatlon – stíhacie
preteky na 10 km, ženy, odovzdávanie medaily)

34
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SPOLU za
17.02.2010

97

24.02.2010 6:05 Teleráno Hokej, muži: Švajčiarsko – Bielorusko 10

24.02.2010 19:51 Športové noviny Nóri nás potrápili, ale nezastavili
Slovensko – Nórsko (hokej, muži)

42

24.02.2010 19:52 Športové noviny Hrôzostrašný zákrok na Bartečka
Slovensko – Nórsko (hokej, muži)

14

24.02.2010 19:53 Športové noviny Tichý zabijak opäť zaútočil
Slovensko – Nórsko (hokej, muži)

14

24.02.2010 19:54 Športové noviny Česi mali na mále
ČR – Lotyšsko (hokej, muži)

13

SPOLU za
24.02.2010

93

25.02.2010 6:06 Teleráno Hokej, muži: USA – Švajčiarsko 17

25.02.2010 19:02 Televízne noviny Hokej, muži: Slovensko – Švédsko 3

25.02.2010 19:50 Športové noviny Do semifinále cez obhajcov zlata
Slovensko – Švédsko (hokej, muži)

58

25.02.2010 19:51 Športové noviny Kanada sfúkla Rusko z ľadu
(hokej, muži)

9

25.02.2010 19:52 Športové noviny Česi stroskotali na Fínoch
(hokej, muži)

10

SPOLU za
25.02.2010

97

ktoré v dňoch 17.02.2010, 24.02.2010 a 25.02.2010 prekročili časový rozsah 90 sekúnd a ich
odvysielaním mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti ustanovenej v § 30 ods. 3 písm. b) zákona č.
308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

a 2.) v súvislosti s tým, že na programovej  službe TV MARKÍZA odvysielal bez uvedenia zdroja,
nasledovné záznamy (príspevky)

Dátum
odvysielania

čas odvysielania
záznamu (cca) Program Záznam (príspevok)

16.2.2010 19:50 Športové noviny
ZOH: Nasťa útočí na ďalšie

zlato (biatlon, ženy),
16.2.2010 19:56 Športové noviny Rýchlokorčuľovanie mužov na 500 m

17.2.2010 07:06 Teleráno
A. Kuzminová po stíhacích pretekoch

(biatlon, stíhacie preteky, ženy)
18. 2. 2010 6:33 Teleráno šprint, ženy (beh na lyžiach)
18. 2. 2010 7:35 Teleráno Slovensko – Švajčiarsko (hokej, ženy
18. 2. 2010 7:35 Teleráno zjazd žien (alpské lyžovanie)
18. 2. 2010 7:35 Teleráno Šprint žien (beh na lyžiach)
18. 2. 2010 17:20 Prvé Televízne noviny Regec s Harnišom 11. (sánkovanie, muži)

19. 2. 2010 6:33 Teleráno
slovenský biatlon nám robí radosť (biatlon,

muži)

19. 2. 2010 6:33 Teleráno
tretia biatlonová súťaž A. Kuzminovej

(biatlon, ženy)

19. 2. 2010 17:20 Prvé Televízne noviny
Prvá zlatá pre Austráliu (snowboarding,

ženy)

19. 2. 2010 19:57 Športové noviny
Superkombinácia pre Rieschovú (alpské

lyžovanie)

20. 2. 2010 19:56 Športové noviny
Bjőrgennovej tretia medaila (beh na

lyžiach)
20. 2. 2010 19:56 Športové noviny Briti sa konečne dočkali (skeleton)
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20. 2. 2010 19:57 Športové noviny
Zmoray do hlavnej súťaže (skoky na

lyžiach)

21. 2. 2010 19:57 Športové noviny
Nekompromisné ľadové koryto

(sánkovanie)

21. 2. 2010 19:58 Športové noviny
Nečakaný úspech Fischbacherovej (alpské

lyžovanie, ženy)

22. 2. 2010 7:04 Teleráno
A. Kuzminová v biatlone na 12, 5 km

skončila 8. (biatlon, ženy),
22. 2. 2010 7:35, 8:04 Teleráno Skikross (akrobatické lyžovanie)

22. 2. 2010 19:58 Športové noviny
Miller s kompletnou medailovou zbierkou

(alpské lyžovanie, muži)

22. 2. 2010 19:58 Športové noviny
Nezničiteľní skikrossári (akrobatické

lyžovanie),
22. 2. 2010 19:59 Športové noviny Slovenský dvojbob dvadsiaty (boby)
23. 2. 2010 19:00 Televízne noviny Beh na lyžiach, muži

23. 2. 2010 19:55 Športové noviny
Rekordný skok Schlierensauera (skoky na

lyžiach, muži),

23. 2. 2010 19:56 Športové noviny
Bátory s Malákom stop v semifinále (beh

na lyžiach, muži),

23. 2. 2010 19:56 Športové noviny
Netradičná zdvíhačka Kerrovcov

(krasokorčuľovanie)

24. 2. 2010 19:45 Televízne noviny
Rýchlokorčuliar ako smoliar na OH

(rýchlokorčuľovanie, muži),

24. 2. 2010 19:57 Športové noviny
Halinárová na piatej olympiáde (biatlon,

ženy)

24. 2. 2010 19:58 Športové noviny
Jazda plná emócií (krasokorčuľovanie,

ženy)
25. 2. 2010 6:06 Teleráno Obrovský slalom (alpské lyžovanie, ženy),

25. 2. 2010 6:07 Teleráno
Sábliková vyhrala preteky
(rýchlokorčuľovanie, ženy)

26.2.2010 7:10 Teleráno Slalom žien vyhrala Nemka

odvysielaním ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti podľa § 30 od. 3 písm. d) zákona
č.308/2000 Z.z. uviesť zdroj, ktorý má výhradné právo na vysielanie podujatia vyvolávajúceho
zvýšený záujem verejnosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1318: 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: 11.01.2011 Z: PLO

K bodu 30/
Kontrolný monitoring
Správa č.97/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 9. 10. a 10. 10. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

Uznesenie č. 10-22/30.989: 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. 96/10/TV
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že v monitorovanom
vysielaní z dní 09.10. - 10.10.2010 vysielateľa MAC TV s. r.o., s licenciou č. T/39 nebolo zistené
porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.
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K bodu 31/
Kontrolný monitoring
Správa č. 89/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 4. 10. - 10. 10. 2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 10-22/31.990: 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. 89/10/TV
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že v monitorovanom
vysielaní Slovenskej televízie, vysielateľa na základe zákona z dní 04.10. - 10.10.2010 nebolo zistené
porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 32/
Kontrolný monitoring
Správa č.96/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 9. 10. a 10. 10. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie:T/41

Uznesenie č. 10-22/32.991: 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. 96/10/TV
o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že v monitorovanom
vysielaní z dní 09.10. - 10.10.2010 vysielateľa MARKÍZA SLOVAkIA, spol. s r.o., s licenciou č. T/41
nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 33/
Kontrolný monitoring
Správa č. 92/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27. 9. 2010- 3. 10. 2010)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 10-22/33.992: 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
Rozhlasu a televízii Slovenska, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 34 ods.
1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe Jednotka dňa
30.09.2010 o cca 19:06 hod. a o cca 19:15 hod., 04.10.2010 o cca 19:05 hod. a 19:14 hod. a
08.10.2010 o cca 19:04 hod. a 19:14 hod. odvysielal pred a po programe Večerníček komunikát
označujúci za sponzora programu spoločnosť Hamé (ďalej len „komunikát“), ktorý mohol naplniť
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu
reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby
tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1319: 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: 11.01.2011 Z: PLO

K bodu 34/
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Kontrolný monitoring
Správa č. 90/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27. 9. – 3. 10. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

Uznesenie č. 10-22/34.993: 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 § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s
tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 27.09.2010 odvysielal pred programom Panelák
o cca 20:15 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s.
(ďalej len „komunikát spoločnosti Orange Slovensko, a.s.“) a komunikát označujúci za sponzora
programu spoločnosť RAJO a.s. (ďalej len „komunikát spoločnosti Rajo a.s.“) a pred a po programe
Najlepšie počasie o cca 20:06 hod. a cca 20:11 hod. komunikát označujúci za sponzora programu
spoločnosť Kofola, a.s. (ďalej len „komunikát spoločnosti Kofola a.s.“), ktoré mohli naplniť definíciu
reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov
bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli
zameniteľné s inými zložkami programovej služby a v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. aj k odvysielaniu
reklamy vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1320: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/34.993-1: 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 § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v
súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 27.09.2010 odvysielal po programe
Panelák o cca 21:17 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť RAJO a.s. (ďalej
len „komunikát spoločnosti Rajo a.s.“) a o cca 21:18 hod. komunikát označujúci za sponzora
programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s. (ďalej len „komunikát spoločnosti Orange Slovensko,
a.s.“), ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo
dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí
programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby a v čase 21:00
hod. – 22:00 hod. aj k odvysielaniu reklamy vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1320-1: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/34.994: 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 § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s
tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 29.09.2010 odvysielal pred programom Panelák
o cca 20:17 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s.
(ďalej len „komunikát spoločnosti Orange Slovensko, a.s.“) a o cca 20:18 hod. komunikát označujúci
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za sponzora programu spoločnosť RAJO a.s. (ďalej len „komunikát spoločnosti Rajo a.s.“), pred a po
programe Najlepšie počasie o cca 20:07 hod. a cca 20:13 hod. komunikát označujúci za sponzora
programu spoločnosť Kofola, a.s. (ďalej len „komunikát spoločnosti Kofola a.s.“) a pred a po
programe Šport o cca 20:00 hod. a cca 20:05 hod. komunikát označujúci za sponzora programu
internetovú televíziu huste.tv (ďalej len „komunikát huste.tv), ktoré mohli naplniť definíciu reklamy
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov bez ich
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné
s inými zložkami programovej služby a v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. aj k odvysielaniu reklamy vo
väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1321: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/34.994-1: 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 § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v
súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 29.09.2010 odvysielal po programe
Panelák o cca 21:17 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť RAJO a.s. (ďalej
len „komunikát spoločnosti Rajo a.s.“) a komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť
Orange Slovensko, a.s. (ďalej len „komunikát spoločnosti Orange Slovensko, a.s.“), ktoré mohli
naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu
reklamných šotov bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby
tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby a v čase 21:00 hod. – 22:00 hod. aj
k odvysielaniu reklamy vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1321-1: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/34.995: 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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na
televíznej programovej službe JOJ dňa 02.10.2010 o cca 20:23 hod. odvysielal pred programom
Kráľovná XXL komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť STADA PHARMA Slovakia,
s.r.o. (ďalej len „komunikát“), ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č.
308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného
oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami
programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1322: 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: 11.01.2011 Z: PLO
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Uznesenie č. 10-22/34.995-1: 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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s
tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 02.10.2010 o cca 22:11 hod. odvysielal po programe
Kráľovná XXL komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť STADA PHARMA Slovakia,
s.r.o. (ďalej len „komunikát“), ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č.
308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného
oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami
programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1322-1: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/34.995-2: 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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s
tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 02.10.2010 o cca 20:23 hod., 20:55 hod, 21:28 hod.,
22:02 hod. odvysielal pred a počas programu Kráľovná XXL komunikát označujúci za sponzora
programu spoločnosť Danone, s.r.o. (ďalej len „komunikát“), ktorý mohol naplniť definíciu reklamy
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný
s inými zložkami programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1323: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/34.995-3: 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 §  34  ods.  1 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti
s tým, že na televíznej programovej službe JOJ  dňa  02.10.2010 o cca 20:11 hod. po  programe
Kráľovná XXL odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Danone, s.r.o.
(ďalej len „komunikát“), ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000
Z.z. a mohol byť odvysielaný bez toho, aby bol rozoznateľne a zreteľne oddelený od iných častí
programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1323-1: 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: 11.01.2011 Z: PLO
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Uznesenie č. 10-22/34.996: 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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na
televíznej programovej službe JOJ dňa 01.10.2010 o cca 19:58 hod. a cca. 20:03 hod., 02.10.2010
o cca 20:00 hod. a cca. 20:11 hod. a 03.10.2010 o cca 19:58 hod. a cca. 20:06 hod. odvysielal pred a
po programe Šport komunikát označujúci za sponzora programu internetovú televíziu huste.tv (ďalej
len „komunikát“), ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.,
čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od
iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1324: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/34.997: 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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na
televíznej programovej službe JOJ dňa 01.10.2010 o cca 21:19 hod. odvysielal po programe Panelák
komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Rajo, a.s. (ďalej len „komunikát“), ktorý
mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k
odvysielaniu reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí
programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1325: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/34.997-1: 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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s
tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 01.10.2010 o cca 20:16 hod. odvysielal pred
programom Panelák komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Rajo, a.s. (ďalej len
„komunikát“), ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím
mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných
častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1325-1: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/34.998: 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
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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 § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s
tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 28.09.2010 odvysielal pred programom Panelák
o cca 20:17 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť RAJO a.s. (ďalej len
„komunikát spoločnosti Rajo a.s.“) a pred a po programe Najlepšie počasie o cca 20:07 hod. a cca
20:12 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Kofola, a.s. (ďalej len „komunikát
spoločnosti Kofola a.s.“), ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000
Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia
od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby a
v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. aj k odvysielaniu reklamy vo väčšom časovom rozsahu ako povolených
12 minút.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1326: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/34.998-1: 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 § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v
súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 28.09.2010 o cca 21:17 hod. odvysielal
po programe Panelák komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť RAJO a.s. (ďalej len
„komunikát“), ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím
mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných
častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby a v čase
21:00 hod. – 22:00 hod. aj k odvysielaniu reklamy vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12
minút.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1326-1: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/34.999: 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 § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s
tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 30.09.2010 odvysielal pred programom Panelák
o cca 20:18 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť RAJO a.s. (ďalej len
„komunikát spoločnosti Rajo a.s.“) a pred a po programe Najlepšie počasie o cca 20:08 hod. a cca
20:13 hod. komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Kofola, a.s. (ďalej len „komunikát
spoločnosti Kofola a.s.“), ktoré mohli naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000
Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia
od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby a
v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. aj k odvysielaniu reklamy vo väčšom časovom rozsahu ako povolených
12 minút.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 10-22/1327: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/34.999-1: 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 § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v
súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ dňa 30.09.2010 o cca 21:21 hod. odvysielal
po programe Panelák komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť RAJO a.s. (ďalej len
„komunikát“), ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím
mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných
častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby a v čase
21:00 hod. – 22:00 hod. aj k odvysielaniu reklamy vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12
minút.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1327-1: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/34.1000: 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 § 35 ods.  3 zákona č. 3008/2000 Z.z.
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 01.10.2010 o cca 21:20
program Camp Rock 2, ktorý dvakrát prerušil počas tretieho 30 minutového časového úseku
v rozmedzí od 22:39:26 hod. – 23:24:38 hod. zaradením reklamného bloku o cca 22:53:47 hod. a o cca
23:16:34 hod.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1328: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/34.1001: 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 § 35 ods.  3 zákona č. 3008/2000 Z.z.
v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe JOJ odvysielal dňa 03.10.2010 o cca 20:15
hod. program Česko Slovensko má talent, ktorý dvakrát prerušil počas druhého 30 minutového
časového úseku v rozmedzí od 20:45:00 hod. – 21:28:41 hod. zaradením reklamného bloku o cca
20:51:44 hod. a o cca 21:18:41 hod.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1329: 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.
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T: 11.01.2011 Z: PLO

K bodu 35/
Kontrolný monitoring
Správa č. 91/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27. 9. – 3. 10. 2010)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie:T/41

Uznesenie č. 10-22/35.1002: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie
voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č.
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 03.10.2010
o cca 20:02 hod., 20:28 hod., 20:34 hod., 20:56 hod., 21:01 hod., 21:24 hod., 21:33 hod., 21:56 hod.,
22:03 hod a 22:31 hod. odvysielal pred a počas programu Talentmania komunikát označujúci za
sponzora programu spoločnosť Lyoness Slovakia, s.r.o. (ďalej len „komunikát“), ktorý mohol naplniť
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu
reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby
tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1330: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/35.1002-1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie
voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č.
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 03.10.2010
o cca 22:51 hod. odvysielal po programu Talentmania komunikát označujúci za sponzora programu
spoločnosť Lyoness Slovakia, s.r.o. (ďalej len „komunikát“), ktorý mohol naplniť definíciu reklamy
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný
s inými zložkami programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1330-1: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/35.1003: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie
voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č.
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 28.09.2010
o cca 22:01 hod. odvysielal po programe Ordinácia v ružovej záhrade komunikát označujúci za
sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s. (ďalej len „komunikát“), ktorý mohol naplniť
definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu
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reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby
tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1331: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/35.1003-1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie
voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č.
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa 29.09.2010
o cca 22:04 hod. odvysielal po programe Modré z neba komunikát označujúci za sponzora programu
spoločnosť Tondach Slovensko, s.r.o. (ďalej len „komunikát“), ktorý mohol naplniť definíciu reklamy
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho
rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný
s inými zložkami programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1331-1: 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: 04.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/35.1004: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie
voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č.
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 27.09.2010 v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. na televíznej
programovej službe TV MARKÍZA mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamných šotov v časovom rozsahu
vyššom ako 12 minút.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1332: 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: 04.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/35.1005: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie
voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa
30.09.2010 o cca 21:03 hod. a 21:30 hod. pred a počas programu Ordinácia v ružovej záhrade
odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s. (ďalej len
„komunikát“), ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím
mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných
častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby a v čase
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21:00 hod. – 22:00 hod. aj k odvysielaniu reklamy vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12
minút.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1333: 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: 04.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/35.1005-1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie
voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa
30.09.2010 o 22:02 hod. po programe Ordinácia v ružovej záhrade odvysielal komunikát označujúci
za sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s. (ďalej len „komunikát“), ktorý mohol
naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu
reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby
tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby a v čase 22:00 hod. – 23:00 hod. aj k
odvysielaniu reklamy vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1333-1: 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: 04.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/35.1005-2: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie
voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa
27.09.2010 o cca 19:49 hod. a 19:53 hod. pred a po programe Počasie odvysielal komunikát
označujúci za sponzora programu spoločnosť Tondach Slovensko, s.r.o. (ďalej len „komunikát“), ktorý
mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k
odvysielaniu reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí
programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby a v čase 19:00
hod. – 20:00 hod. aj k odvysielaniu reklamy vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1333-2: 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: 04.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/35.1005-3: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie
voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa
29.09.2010 o cca 20:10 hod. pred programom Modré z neba odvysielal komunikát označujúci za
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sponzora programu spoločnosť Tondach Slovensko, s.r.o. (ďalej len „komunikát“), ktorý mohol
naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím mohlo dôjsť k odvysielaniu
reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby
tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby a v čase 20:00 hod. – 21:00 hod. aj k
odvysielaniu reklamy vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12 minút.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1333-3: 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: 04.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/35.1006: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie
voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 a § 34 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA dňa
28.09.2010 o cca 21:05 hod. a cca 21:32 hod. pred a počas programu Ordinácia v ružovej záhrade
odvysielal komunikát označujúci za sponzora programu spoločnosť Orange Slovensko, a.s. (ďalej len
„komunikát“), ktorý mohol naplniť definíciu reklamy podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., čím
mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamného šotu bez jeho rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných
častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný s inými zložkami programovej služby a v čase
21:00 hod. – 22:00 hod. aj k odvysielaniu reklamy vo väčšom časovom rozsahu ako povolených 12
minút.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1334: 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: 04.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/35.1007: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie
voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia §  35  ods.  3
zákona č. 3008/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA
odvysielal dňa 27.09.2010 o cca 20:13 hod. program Hádaj, kto príde, ktorý dvakrát prerušil počas
tretieho 30 minutového časového úseku v rozmedzí od 21:21:44 hod. – 22:07:04 hod. zaradením
reklamného bloku o cca 21:24:09 hod. a o cca 21:48:36 hod.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1335: 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: 11.01.2011 Z: PLO

Uznesenie č. 10-22/35.1008: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie
voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č.
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na televíznej programovej službe TV MARKÍZA odvysielal dňa
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02.10.2010 o cca 20:12 hod. program 10 000 pred Kristom, ktorý dvakrát prerušil počas tretieho 30
minutového časového úseku v rozmedzí od 21:20:47 hod. – 21:50:47 hod. zaradením reklamného
bloku o cca 21:23:26 hod. a o cca 21:51:12 hod.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1336: 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: 11.01.2011 Z: PLO

K bodu 36/
Kontrolný monitoring
Správa č. 98/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 27. 9. – 3. 10. 2010)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

Uznesenie č. 10-22/36.1009: 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., Bratislava, držiteľovi licencie č. T/39 vo veci možného porušenia §
16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu
vysielania programovej služby JOJ zo dňa 28.09.2010 v čase od 23:55 hod. do 02:05 hod.
(29.09.2010) a zo dňa 30.09.2010 v čase od 18:55 hod. do cca 19:53 hod. na vyžiadanie Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1337: 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: 04.01.2011 Z: PLO

K bodu 37/
Kontrolný monitoring
Správa č. 94/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z. z.
(monitorované dni: 7. 11. 2010)
Vysielateľ: Imrich Hrabovský, Semerovo číslo licencie:T/158

Uznesenie č. 10-22/37.1010: 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.
94/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. skonštatovala, že
v monitorovanom vysielaní zo dňa 07.11.2010 vysielateľa Imrich Hrabovský, Semerovo s licenciou č.
T/158 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1338: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 31.12.2010 Z: PgO

K bodu 38/
SK č.: 127-PgO/O-789/2005 zo dňa 19.04.2005
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 315/39-2005 (bod 2 až 5) a č. 445/49-2005 (bod 1)
smerujúcich voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona
(vo veci možného porušenia § 16 písm. k) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom v čase
pôvodného rozhodnutia Rady, § 16  ods. 3 písm. g) v znení platnom a účinnom od 15.12.2009)
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(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar/04.02.2005)
ÚK:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 10-22/38.1011: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne
konanie č. 127-PgO/O-789/2005 vedené voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona
podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení
neskorších predpisov

z a s t a v u j e,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1339: Kancelária  Rady  v  zmysle  §  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: 21.01.2010 Z: PLO

K bodu 39/
SK č.: 252-PgO/O-4985/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3626/176-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom
a účinnom do 14.12.2009),( § 31a ods. 4) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom od
15.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Autosalón/21.09.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-22/39.1012: 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 účinnom do 14.12.2009
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že
účastník správneho konania č. 252-PgO/O-4985/2008 spoločnosť MAC TV s.r.o.

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení účinnom do 14.12.2009

tým,

že dňa 21.09.2008 o cca 12:20 hod. odvysielal v programe Autosalón informácie týkajúce sa činností
poskytovateľa služieb, spoločnosti Leasing Slovenskej sporiteľne, a.s.,  cit.:  „Trh s autami je
momentálne vo veľkom boome. Pociťujete to aj vy?“, „Áno, samozrejme, preto sme tu, pretože naozaj
ten boom s autami pociťujeme všade. Je to asi aj preto, že ľudia sa trošku boja eura a chcú vyprázdniť
kasičky, takže autá kupujú. Kupujú ich našťastie aj na leasing alebo splátkový predaj, teda všetky
produkty, ktoré my používame a teda banka a leasing prišiel aj na nitriansky autosalón.“,  „Záujem
je?“, „Rozbieha sa to a pripravili sme atraktívnu súťaž, takže verím, že pritiahneme veľa záujemcov
o pekné autá.“, „Kúpa auta na leasing je dnes už bežnou záležitosťou a väčšina podnikateľov práve
týmto spôsobom rieši problém prepravy osôb alebo tovaru. Zmluvné pravidlá sú jasné a jednoduché.“,
„Aká je momentálna sieť vašich zastúpení na Slovensku?“,  „Naši klienti môžu dnes uzatvárať
leasingové zmluvy s našou spoločnosťou buď prostredníctvom pobočkovej siete Slovenskej sporiteľni,
alebo prostredníctvom našich zmluvných autopredajcov. Tá sieť autopredajcov dnes nie je viazaná na
značku a regionálne rozložená po celom Slovensku.“,   „Niektoré automobilové značky už majú pre
klientov aj svoj špecializovaný finančný  produkt a značkový leasing. Väčšina klientov však stále
navštevuje osvedčené bankové inštitúcie. Na tomto trhu je niekoľko silných hráčov a Leasing
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Slovenskej sporiteľne patrí medzi nich. Jeho manažéri majú v týchto dňoch zavádzať do praxe aj
zmeny súvisiace s prechodom na euro tak, aby klienti nepocítili žiaden rozdiel, žiadnu ujmu. Hneď
v nasledujúcom mesiaci po vyhlásení konverzného kurzu dostali výpisy v korunách aj eurách. Od
januára bude na prvom mieste euro. To je všetko zabehnuté, pripravené, takže zostal priestor aj na
prípravu ďalších akcií pre potenciálnych záujemcov o leasovanie nových automobilov.“,  „Áut na
našich cestách pribúda utešene, ale samozrejme treba dbať aj na bezpečnosť na tých cestách a je
celkom dobré, že aj vy sa k tomu hlásite.“, „Áno určite, my sme na toto mysleli a pre našich klientov
sme pripravili akciu pre zvýšenie bezpečnosti na cestách v zimnom období. To znamená, za
zvýhodnených leasingových podmienok poskytujeme sadu zimných pneumatík.“, ktoré naplnili
definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa § 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 3.500,00 €, slovom tritisícpäťsto eur.

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“

Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***10, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1340: Kancelária  Rady  v  zmysle  §  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: 21.01.2010 Z: PLO

K bodu 40/
SK č.: 305-PLO/O-4923/2010 zo dňa 12.10.2010
Doplnenie: Správa č. 65/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 39 ods. 4)  a § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Lampa/29.07.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219
ÚP: 11:00 hod.

Rada odročuje bod programu na ďalšie zasadnutie Rady.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1341: Kancelária Rady pozve účastníka konania na ústne pojednavánie.
T: 28.12.2010 Z: PLO

K bodu 41/
SK č.: 270-PLO/O-4470/2010 zo dňa 14.09.2010
Doplnenie: Sťažnosť č. 3902/310-2010
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Návod na vraždu/23.07.2010)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 10-22/41.1015: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že
účastník správneho konania č. 270-PLO/O-4470/2010 MAC TV 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 23.07.2010 o cca 08:50 hod. odvysielal program Návod na vraždu, 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 7.000,00 €, slovom sedemtisíc 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. 10-22/1342: 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: 21.01.2011 Z: PLO

Úloha č. 10-22/1343: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 31.12.2010 Z: PgO

K bodu 42/
SK č.: 312-PLO/O-4358/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3740/149-2009
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/13.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                   číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 10-22/42.1016: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že
účastník správneho konania č. 312-PLO/O-4358/2009 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

porušil

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

tým,

že dňa 13.09.2009 o cca 20:08 hod. odvysielal program Česko Slovenská SuperStar, označením
ktorého ako nevhodného pre maloletých do 12 rokov došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného
systému označovania,
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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 10.000,00 €, slovom desaťtisíc eur.

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“

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

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1344: 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: 13.01.2011 Z: PLO

K bodu 43/
SK č.: 275-PLO/O-4475/2010 zo dňa 14.09.2010
Doplnenie: Správa č.33/2010/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z.
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 31a ods. 4)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program-príspevok/deň: Prešov v pohybe - Už 18 rokov ponúka svoje služby
PSS/07.05.2010)
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o. číslo licencie: T/193
ÚP: 10:40 hod.

Uznesenie č. 10-22/43.1017: 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. 275-PLO/O-4475/2010 GAAD Prešov, s.r.o.

p o r u š i l

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

tým,

že v rámci programu Prešov v pohybe zo dňa 07.05.2010 odvysielal príspevok Už 18 rokov ponúka
svoje služby PSS, obsahujúci informácie o Prvej stavebnej sporiteľni, a.s. cit.: „Prvá stavebná
sporiteľňa za takmer 18 rokov fungovania poskytuje Slovákom množstvo kvalitných produktov.
Výnimkou nie je ani východné Slovensko, ktoré sa aj napriek kríze zaradilo na 2. miesto
celoslovenského rebríčka v počte uzavretých zmlúv.“, „V súčasnosti spustila Sporiteľňa nový úverový
produkt. Ten je zaujímavý nie len úrokovou sadzbou, ale aj úsporou.“, „Ľudia pochopili, že
rekonštrukcia svojho bývania alebo investícia do svojho bývania je z hľadiska budúcnosti veľmi
dôležitá.“, „V rámci Slovenska prešovský región dosiahol veľmi dobré výsledky aj čo sa týka
stavebného sporenia, aj čo sa týka úverov a medziúverov kde sme v rámci hodnotenia všetkých
regiónov na Slovensku dosiahli 2. miesto.“, „Koľko možno nových zmlúv sa podpísalo v tomto roku
alebo aký je vôbec vývoj v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi?“, „Čo sa týka vývoja sporenia,
musím konštatovať, že sporenie je stále veľmi výraznou zložkou našej produkcie, všetci klienti, či už
jestvujúci alebo budúci, si uvedomujú, že stavebné sporenie je zárukou ich stabilného sporenia
a zároveň je určitou istotou do budúcnosti, kde nie sú ohrozené ani ich vklady, ani teda finančné
prostriedky, ktoré majú uložené v Prvej stavebnej sporiteľni.“, „Dôležitou súčasťou práce Prvej
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stavebnej sporiteľne je aj charitatívna pomoc právnickým a fyzickým osobám.“, „V roku 2009
napríklad sme investovali v prešovskom regióne formou podpory humani... humanitárnej viac ako 10
tisíc Eur.“, „Či to už boli príspevky pre Fakultnú nemocnicu v Prešove, alebo pomoc na... pomoc
sociálne slabším občanom. Spomeniem len rekonštrukciu izieb vo Fakultnej nemocnici pána Reimana
v Prešove, kde bolo na traumatologickom oddelení, na kardiologickom oddelení, na.. a na oddelení
hematológie zrekonštruovaných niekoľko izieb práve vďaka našej humanitárnej pomoci.“,
„Momentálne sa občania neradi púšťajú do úverového zaťaženia aj kvôli kríze a strate... a možnosti
straty zamestnania. Aká je možnosť pre týchto  občanov, ktorí stratili zamestnanie, vo vašej
sporiteľni?“, „Prvá stavebná sporiteľňa má záujem, aby všetky úvery boli riadne splácané
a v prípade, že sa klient dostane z titulu straty zamestnania, ale aj z titulu dlhodobej choroby alebo
prípadne úmrtia v rodine, do ekonomických problémov, je dôležité, aby okamžite komunikoval s nami
prostredníctvom obchodných zástupcov alebo priamo s centrálou a Prvá stavebná sporiteľňa mu vyjde
v ústrety. Umožní mu buď znížiť splátky, rozložiť ich do dlhšieho času, buď na určité obdobie, presta..
aby prestal splácať istinu a bude splácať napríklad len úroky. Čiže sa mu zníži splátka možno o dve
tretiny na určité obdobie tak, aby v každom prípade po konzultácii s takýmto klientom sa našla cesta,
ktorú je schopný on v určitej časti plniť.“, „Samozrejme, keď sa klient dostane do lepšej ekonomickej
kondície, vráti sa k splácaniu svojho záväzku, aj to je jedna z výhod produktov Prvej stavebnej
sporiteľne.“, ktoré spolu s vizuálnymi informáciami o Prvej stavebnej sporiteľni, a.s.  naplnili
definíciu skrytej mediálnej komerčnej komunikácie podľa § 31a ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.,

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. 10-22/1345: 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: 04.01.2011 Z: PgO

Uznesenie č. 10-22/43.1017: 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 GAAD Prešov, s.r.o. 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.gaad.sk v sekcii Archív bez oznámenia údajov podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1346: 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: 11.01.2011 Z: PLO

44/ Rôzne
1/ Správa o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu - Rádio Patria v období kampane,
moratória a volieb do orgánov samosprávy obcí (doplnenie - obdobie od 10.11.2010-27.11.2010)

Rada berie na vedomie Správu o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu - Rádio
Patria v období kampane, moratória a volieb do orgánov samosprávy obcí (doplnenie - obdobie od
10.11.2010-27.11.2010)
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2/ Zabezpečenie verejnosti zasadnutia Rady v zmysle úpravy účinnej 01.01.2011

Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje postup na zabezpečenie verejnosti na zasadnutiach Rady
podľa predloženého materiálu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 10-22/1347: Kancelária Rady zabezpečí priebeh zasadnutí Rady.
T: bezodkladne Z: ÚRK

V Bratislave dňa 21.12.2010

           Prof. Miloš Mistrík
       predseda

Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overil: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.
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