
Zápisnica č. 05/2009
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 10.03.2008 

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

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám

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

Program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 44-LO/D-756/2009 zo dňa 23.02.2009
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/182
ÚK: KTR Bytča, s.r.o., Bytča

3/ SK: 18-LO/D-230/2009 zo dňa 19.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
č. TKR/143
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom

4/ SK: 1115-LO/D-4137/2008 zo dňa 21.10.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/197
ÚK: EAST MEDIA s.r.o., Trebišov

5/ SK: 1149-LO/D-4782/2008 zo dňa 02.12.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/188
ÚK: CE MEDIA, s.r.o., Nitra

6/ SK: 42-LO/O-571/2009 zo dňa 13.02.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: PROFI – NET, s.r.o., Liptovský Mikuláš

7/ SK: 43-LO/D-728/2009 zo dňa 19.02.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
č. TKR/145
ÚK: Obec Litava, s.r.o., Litava

8/ Sťažnosť č. 720/40-2009 zo dňa 18.02.2009
Predmet sťažnosti: možné porušenie povinnosti MUST CARRY
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť  smeruje  voči  prevádzkovateľovi  retransmisie  č.  TKR/254,  spoločnosti  UPC 
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

9/ SK: 326-LO/D-3872/2007 zo dňa 06.09.2007
vo veci žiadosti v zmysle ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

10/ SK: 1117-LO/D-3968/2008 zo dňa 13.10.2008
vo veci žiadosti  o zmenu údajov v licencii č. T/130 
ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča
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11/ SK: 1076-LO/D-3925/2008  zo dňa 09.10.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/208 
ÚK: Televízna spoločnosť BBSK, a.s. Banská Bystrica

12/ SK: 37-LO/D-563/2009  zo dňa 10.02.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/39 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava

13/  SK: Návrh na začatie správneho konania
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z
ÚK: 3 C s.r.o., Podbrezová

14/  SK: Návrh na začatie správneho konania
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom

15/  SK: Návrh na začatie správneho konania
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z
ÚK: RÁDIO VIVA, a.s., Bratislava

16/  SK: Návrh na začatie správneho konania
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom

17/  SK: 28-LO/D-169/2009 zo dňa 15.01.2009
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/127
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 311/21-2009   
(na vysielanie programu Chudobní milionári z dňa 17.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 311/21-2009   smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 269/19-2009  
(na vysielanie programu  Zdravíčko pán doktor z dňa 17.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 269/19-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 423/32-2009  
(na vysielanie programu Regionálny denník z dňa 3.11.2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 423/32-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 161/9-2009  
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 11.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 161/9-2009   smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 379/27-2009  

2



(na vysielanie  programu O 5 minút 12 z dňa 18.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 379/27-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

23/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.342/23-2009 z 26.1.2009 
(na vysielanie TA3 z dňa 18.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č.342/23-2009 z 26.1.2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3.
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o. číslo licencie: T/125

24/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 196/15-2009 
(na vysielanie Tarzan – opičí muž z dňa 11.1.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 196/15-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

25/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 17/226-2008
(na vysielanie Televízie Prešov z dňa 20.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 17/226/2008 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Prešov
Vysielateľ: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov číslo licencie: T/193

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.5/09/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ
(monitorované dni: 6.11.2008, 7.11.2008 a 10.11.2009)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava            číslo licencie: T/39

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.6/09/TV o monitorovaní vysielania TV LocAll
(monitorované dni: 19. a  26.1.2009
Vysielateľ: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec číslo licencie: T/127

28/ Kontrolný monitoring
Správa č.7/09/TV o monitorovaní vysielania MESTSKEJ TELEVÍZIE KOMÁRNO – VÁROSI 
TELEVÍZIO
(monitorované dni: 20. a 27.1.2009)
Vysielateľ: COM-MÉDIA, s.r.o, KOMÁRNO            číslo licencie: T/226

29/ Kontrolný monitoring
Správa č.02/09/Ro o monitorovaní vysielania radio.MAX
(monitorovaný deň: 11.1. a 12.1.2009)
Vysielateľ: MAXMEDIA s.r.o. Šaľa číslo licencie: R/63

30/ SK č.: 136-PgO/O-1869/2008 zo dňa 06.05.2008
Doplnenie:  Správa  o šetrení  sťažnosti  č.  808/45-2008,  805/43-2008,  807/44-2008,  810/46-2008, 
834/53-2008,  822/52-2008,  858/59-2008,  878/67-2008,  873/63-2008,  875/64-2008,  876/65-2008, 
812/47-2008,  813/48-2008,  814/49-2008,  877/66-2008,  872/62-2008,  871/61-2008,  870/60-2008, 
815/50-2008, 852/57-2008, 847/56-2008, 914/72-2008, 912/73-2008, 917/77-2008, 1023/89-2008, 
961/84-2008,  963/85-2008,  883/68-2008,  888/71-2008,  886/70-2008,  884/69-2008,  857/58-2008, 
908/74-2008,  905/75-2008,  916/76-2008,  836/55-2008,  820/51-2008  smerujúcej  voči  vysielaniu 
MAC TV s.r.o.
(dodržiavanie § 19 ods.1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Nevera po slovensky/ 18.02.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
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31/ SK č.: 233-PgO/O-4341/2008 zo dňa 21.10.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3126/160-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza.
(dodržiavanie § 16 písm. q) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Kongo/ 27.07.2008)
ÚK: MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.

32/ SK č.: 236-PgO/O-4661/2008 zo dňa 18.11.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti  č.  3746/180-2008 smerujúcej  voči vysielaniu Slovenského 
rozhlasu.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/ Bolívijská opozícia pristúpila na dohodu/ 17.09.2008)
ÚK: SRO, vysielateľ na základe zákona 

33/ SK č.: 249-PgO/O-4982/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie:  Správa  o komparatívnom  monitoringu  hlavných  spravodajských  relácií  televíznych 
staníc STV 1, TV Markíza, JOJ, TA3.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/ Dary pre politické strany/ 22.09.2008 o cca. 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 

34/ SK č.: 12-PgO/O-219/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa č. 59/2008/TV o monitorovaní TV Nové Zámky
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Počasie/ 03.09.2008 a 08.09.2008)
ÚK: TV Nové Zámky                                                                       číslo licencie: T/116 

35/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10:00 hod. MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava

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

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh: 
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených  128 úloh.  Všetky úlohy  termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 09-05/1.111: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
SK: 44-LO/D-756/2009 zo dňa 23.02.2009
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/182
ÚK: KTR Bytča, s.r.o., Bytča

Uznesenie č. 09-05/02.112: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č.  195/2000 Z.z.  o telekomunikáciách v znení  neskorších predpisov (ďalej  len „zákon č. 
308/2000  Z.z.“),  v súlade  so  zákonom  č.  71/1967  Zb.  o správnom  konaní  v znení  neskorších 
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predpisov, v správnom konaní č. 44-LO/D-756/2009 zo dňa 23.02.2009 posúdila žiadosť o zrušenie 
registrácie retransmisie č. TKR/182 účastníka konania:

KTR Bytča, s.r.o.
Námestie SR 1
014 01 Bytča

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

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.

zrušuje 

registráciu retransmisie č. TKR/182 spoločnosti KTR Bytča, s.r.o., Bytča

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/129: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 44-LO/D-756/2009 písomné 
znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (KTR Bytča, s.r.o., Bytča).
T: 10.04.2009 Z: LO

K bodu 3/ 
SK: 18-LO/D-230/2009 zo dňa 19.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/143
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom

Uznesenie  č.  09-05/3.113: 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. 18-LO/D-230/2009 zo dňa 
19.01.2009,  posúdila  oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. 
TKR/143 účastníka konania:

T.F.M., spol. s r.o.
Klčové 2088
915 01 Nové Mesto nad Váhom

a po  zistení  potrebných  podkladov  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 podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.

me n í

registráciu retransmisie č. TKR/143 takto:

Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/143/99 zo dňa 20.04.1999 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia takto:

1. bod č. 4. Ponuka programových služieb znie:
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„4. Ponuka programových služieb:
 základná programová ponuka (MINI)
      televízne programové služby: STV  1,  STV  2,  TV  Markíza,  JOJ,  ČT  1,  ČT  2,  TV 

POHODA, PRIMA,ROMANTIKA
      rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio_FM;  rádio 

OKEY

rozšírená programová ponuka (ŠTANDARD)
      televízne programové služby: STV  1,  STV  2,  TV  Markíza,  JOJ,  TA 3,  ČT  1,  ČT  2, 

PRIMA,  ROMANTIKA,  VIASAT  HISTORY,  TV 
REALITY,  HALLMARK,  DISCOVERY,  AXN, 
EUROSPORT,  SPEKTRUM,  MINIMAX,  MTV,  TV 
POHODA,  RING  TV,  VIASAT  EXPLORER,  bebe  tv, 
ČT24, CNN, JOJ PLUS, SPORT 1, Trojka, TV LUX

       rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio_FM;  rádio 
OKEY

programová ponuka (MAXI):
      televízne programové služby: FILM+, ZONE CLUB, Music Box, TV  Óčko, NOVA 

SPORT, HUSTLER TV”

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/130:  Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 18-LO/D-230/2009 písomné 
znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom) 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 10.04.2009 Z: LO

K bodu 4/
SK: 1115-LO/D-4137/2008 zo dňa 21.10.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/197
ÚK: EAST MEDIA s.r.o., Trebišov

Uznesenie č.  09-05/4.114: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia  §  5  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a retransmisii  a o zmene  zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/197 na televízne vysielanie, v správnom konaní č. 1115-
LO/D-4137/2008, účastníka konania:

EAST MEDIA s.r.o.
Cukrovarská 41
075 01 Trebišov
 
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 n í

licenciu na televízne vysielanie č. T/197, ktorá v úplnom znení znie nasledovne:
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„I.

(1) Názov programovej služby: Televízia Východ
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne

Územný  rozsah  vysielania:  mesto  Trebišov,  Cejkov,  Košická  Polianka,  Veľký   Folkmár, 
Košická  Belá, Slanec,  Sobrance,  Vranov nad  Topľou,  Snina,  Veľké  Kapušany,  Michalovce, 
Košice

(4)  Jazyk vysielania: slovenský

II.

 Právne skutočnosti spoločnosti: 
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach:  podľa výpisu z Obchodného registra  Okresného súdu Košice I,  vložka číslo:  19386/V, 
oddiel: Sro, zo dňa 22.02.2007
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného  registra  Okresného  súdu  Košice  I,  vložka  číslo:  19386/V,  oddiel:  Sro,  zo  dňa 
22.02.2007

    III.

1.)  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z   programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 02.02.2009 (č.d.p. 418/2009):
a) Programová služba (100%):

1. Doplnkové vysielanie – max. 20%
2. Programy – min. 80% 
b) Programy:
      1. Spravodajstvo – 33 %

2. Publicistika: 
   2.1. polit. publicistika – 0%
  2.2. ostatná publicistika – 43%
3. Dokumentárne programy – 5%
4. Dramatické programy –  0%
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – 3%
6. Hudobné programy – 8%
7. Vzdelávacie programy – 0%
8. Náboženské programy – 8%
9. Šport – 0%

Odchýlka  vo  vysielaní  je  prípustná  pri  jednotlivých  programových  typoch  vo  výške  1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, 
kde je možná len smerom nahor.
2.)  Navrhovaný podiel  vysielacieho času (bežný mesiac)  vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 32 %
3.)  Navrhovaná suma,  alebo podiel  výdavkov,  ktoré  žiadateľ  o licenciu na vysielanie  televíznej 
programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 1 000 000,-Sk
4.)  Druh  technického  nosiča,  na  ktorom  vysielateľ  poskytne  rade  záznam  svojho  vysielania 
(ustanovenie §16 písm. e/ ): DVD
5.) Jazyk vysielania: slovenský
6.)  Špecifikáciu  stránok  verejnej  telekomunikačnej  služby  teletextu  vo  vysielaní  televíznej 
programovej služby: –
7.)  Podiel  vysielacieho  času  vo  vysielaní  televíznej  programovej  služby,  ktorý  je  vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa
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8.)  Podmienky  označovania  programov  na  základe  ich  klasifikácie  podľa  vekovej  vhodnosti: 
nevzťahuje sa 
9.) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.:  vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti

IV.

1.1.  Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti Bytový podnik Trebišov, 
s.r.o., Trebišov.
1.2.  Prevádzkovateľom  retransmisie  programových  služieb  v KDS  je  na  základe  rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/169 spoločnosť Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov.
2.1.  Programová  služba  je  vysielaná  prostredníctvom  KDS  spoločnosti  TV  TV,  spol.  s.r.o., 
Trebišov.
2.2.  Prevádzkovateľom  retransmisie  programových  služieb  v KDS  je  na  základe  rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/204 spoločnosť TV TV, spol. s.r.o., Trebišov.
3.1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti SBD, Sobrance.
3.2.  Prevádzkovateľom  retransmisie  programových  služieb  v KDS  je  na  základe  rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/175 spoločnosť SBD, Sobrance.
4.1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti Mestský bytový podnik, a.s., 
Vranov nad Topľou.
4.2.  Prevádzkovateľom  retransmisie  programových  služieb  v KDS  je  na  základe  rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/211 spoločnosť Mestský bytový podnik, a.s., Vranov nad Topľou.
5.1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti TV-SKV s.r.o., Snina.
5.2.  Prevádzkovateľom  retransmisie  programových  služieb  v KDS  je  na  základe  rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/243 spoločnosť TV-SKV s.r.o., Snina.
6.1.  Programová  služba  je  vysielaná  prostredníctvom MMDS  spoločnosti  TV  TV,  spol.  s r.o., 
Trebišov.
6.2.  Prevádzkovateľom retransmisie  programových  služieb  v MMDS  je  na  základe  rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/127 spoločnosť TV TV, spol. s r.o., Trebišov.
7.1.  Programová  služba  je  vysielaná  prostredníctvom  KDS  spoločnosti  UPC  BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava.
7.2.  Prevádzkovateľom  retransmisie  programových  služieb  v  KDS  je  na  základe  rozhodnutia 
o registrácii  retransmisie  č.  TKR/254  spoločnosť  UPC  BROADBAND  SLOVAKIA,  s.r.o., 
Bratislava.
8.1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom MMDS spoločnosti S-TEAM, s.r.o., Košice.
8.2.  Prevádzkovateľom retransmisie  programových  služieb v  MMDS je  na  základe rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/215 spoločnosť S-TEAM, s.r.o., Košice.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/131: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1115-LO/D-4317/2008 zo dňa 
21.10.2008  písomné  znenie  rozhodnutia  a zašle  ho  účastníkovi  konania  (EAST  MEDIA,  s.r.o., 
Trebišov) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 10.04.2009 Z: LO

K bodu 5/
SK: 1149-LO/D-4782/2008 zo dňa 02.12.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/188
ÚK: CE MEDIA, s.r.o., Nitra

Uznesenie  č.  09-05/5.115: 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. 1149-LO/D-4782/2008 zo 
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dňa 02.12.2008,  posúdila oznámenie  o zmene  údajov uvedených v žiadosti  o licenciu č.  T/188, 
účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

CE MEDIA s.r.o.
Staničná 8
949 01 Nitra

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

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

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

zastavuje

správne konanie č. 1149-LO/D-4782/2008 zo dňa 02.12.2008 vo veci oznámenia o zmene licencie 
č.  T/188,  pretože  účastník  konania  na  výzvu  správneho  orgánu  v určenej  lehote  neodstránil 
nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania poučený.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-05/132:  Kancelária  Rady  vyhotoví  v správnom  konaní  č.  1149-LO/D-4782/2008 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti CE MEDIA, s.r.o., Nitra. 
T: 10.04.2009 Z: LO

Úloha  č.  09-05/133:  Kancelária  Rady  zabezpečí  monitoring  vysielanie  držiteľa  licencie  CE 
MEDIA, s.r.o., Nitra.
T: 19.05.2009 Z: PgO

K bodu 6/ 
SK: 42-LO/O-571/2009 zo dňa 13.02.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: PROFI – NET, s.r.o., Liptovský Mikuláš

Uznesenie  č.  09-05/6.116: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  vytyčuje  ústne  pojednávanie 
s účastníkom konania na deň 24.03.2009.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-05/134: Kancelária  Rady  pozve  účastníka  konania  na  ústne  pojednávanie  na  deň 
24.03.2009.
T: ihneď Z: LO

K bodu 7/
SK: 43-LO/D-728/2009 zo dňa 19.02.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
č. TKR/145
ÚK: Obec Litava, s.r.o., Litava

Uznesenie  č.  09-05/7.117: 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. 43-LO/D-
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728/2009  zo  dňa  19.02.2009,  posúdila  oznámenie  o zmene  registrácie  retransmisie  č.  TKR/145 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

Obec Litava, s.r.o.
962 44 Litava č. 5

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

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

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

me n í

registráciu retransmisie č. TKR/145 takto:

Údaje  v rozhodnutí  o registrácii  retransmisie  č.  TKR/145  zo  dňa  22.09.1999  v znení  neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia takto:

1. Bod 3. Ponuka programových služieb v časti televízne programové služby sa mení a znie:
„Ponuka programových služieb:

Televízne programové služby: STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT1, ČT2, FILM +, Sport 1, MTV 
Europe, TV LUX.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/135: V súlade s ustanovením § 4 ods.  4 a § 13 ods.  1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v správnom  konaní  č.  43-LO/D-728/2009,  zašle  ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Obec Litava, s.r.o., Litava, spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku.
T: 10.04.2009 Z: LO

K bodu 8/
Sťažnosť č. 720/40-2009 zo dňa 18.02.2009
Predmet sťažnosti: možné porušenie povinnosti MUST CARRY
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť  smeruje  voči  prevádzkovateľovi  retransmisie  č.  TKR/254,  spoločnosti  UPC 
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

Uznesenie  č.  09-05/8.118: 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/254, spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 
Bratislava vo veci možného porušenia:

1. ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.,

Uznesenie bolo prijaté.

2. ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha  č.  09-05/136: Kancelária  Rady  písomne  upovedomí  spoločnosť  UPC  BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, 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: ihneď Z: LO

Úloha č.  09-05/137: Kancelária  Rady požiada  Telekomunikačný  úrad  SR o prešetrenie  obsahu 
programovej  ponuky  spoločnosti  UPC  BROADBAND  SLOVAKIA,  s.r.o.,  Bratislava,  v meste 
Trenčín.
T: ihneď Z: LO

Úloha č. 09-05/137: Kancelária Rady požiada v zmysle ustanovení § 3 ods. 2 a § 32 ods. 3 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní o vyjadrenie k správnemu konaniu držiteľa licencie, spoločnosť 
SLOVAKIA OKOLO SVETA, s.r.o., Trenčín.
T: ihneď Z: LO

K bodu 9/
SK: 326-LO/D-3872/2007 zo dňa 06.09.2007
vo veci žiadosti v zmysle ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č.  09-05/9.119: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej  len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č.  195/2000 Z.z.  o telekomunikáciách v znení  neskorších predpisov (ďalej  len „zákon č. 
308/2000  Z.z.“),  v súlade  so  zákonom  č.  71/1967  Zb.  o správnom  konaní  v znení  neskorších 
predpisov, v správnom konaní č. 326-LO/D-3872/2007  zo dňa 06.09.2007, posúdila žiadosť podľa 
ustanovenia § 17 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vyňatie rozhlasových programových 
služieb  zo  základnej  programovej  ponuky prevádzkovateľa  retransmisie  č.  TKR/254,  účastníka 
konania:

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Ševčenkova 36
851 01 Bratislava

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

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 17 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že spoločnosť UPC 
BROADBAND SLOVAKIA,  s.r.o.,  Bratislava,  prevádzkovateľ  retransmisie  č.  TKR/254  nie  je 
povinná zaradiť  do základnej  programovej  ponuky rozhlasové programové služby z dôvodu,  že 
značná časť užívateľov telekomunikačnej  siete nepoužíva túto telekomunikačnú sieť ako hlavný 
prostriedok príjmu rozhlasových programových služieb.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/138: V súlade s ustanovením § 4 ods.  4 a § 13 ods.  1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v správnom  konaní  č.  326-LO/D-3872/2007  a zašle  ho 
účastníkovi konania (UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava).
T: 10.04.2009 Z: LO

K bodu 10/
SK: 1117-LO/D-3968/2008 zo dňa 13.10.2008
vo veci žiadosti  o zmenu údajov v licencii č. T/130 
ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča
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Uznesenie č.  09-05/10.120: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej  len „Rada“)  s  pôsobnosťou 
podľa  ustanovenia  §  5  zákona  č.  308/2000  Z.z.  o vysielaní  a retransmisii  a o zmene  zákona  č. 
195/2000 Z.z.  o telekomunikáciách v znení  neskorších predpisov (ďalej  len „zákon č.  308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila doručené oznámenie o zmenu licencie na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielov 
programových typov,  zmeny podielu preberaného programu,  v správnom konaní  č.  1117-LO/D-
3968/2008 zo dňa 13.10.2008, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

Milan Janovec – RTV
Pod Zámkom 29 
976 13 Slovenská Ľupča
 
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.  na  základe  oznámenia  účastníka 
konania
 

mení

licenciu na televízne vysielanie č. T/130 zo dňa 15.05.2001 v znení neskorších zmien nasledovne:

1. Čl. I., bod 3 sa mení a znie:
„3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne 

(1 hod. denne v pondelok až piatok vlastné vysielanie, 23 hod. denne v pondelok až piatok a 24 
hod. denne v sobotu a nedeľu program preberaný z vysielania TV 13)”

2. Čl. III sa mení a znie:
„1.  Podiely programových typov v bežnom týždni  určené podľa programovej  skladby,  uvedenej 
v doručenom  podaní zo dňa 20.02.2009 č.p.d. 743:
a/ Programová služba (100%)
Doplnkové vysielanie – max. 25 %
Programy – min. 75 %
b/ Programy (100%)
Spravodajstvo – 15,0 %
Publicistika – 85,0 %

1. polit. publicistika – 0,0 %
2. ostatná publicistika – 85,0 %

Dokumentárne programy – 0,0 %
Dramatické programy –0,0 %
Zábavné  programy – 0,0 %
Hudobné programy – 0,0 %
Vzdelávacie programy - 0, 0 %
Náboženské programy -0, 0 %
Detské programy - 0,0%
Športové programy – 0,0 %

2. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe /bežný mesiac/ určený 
z celkového vysielacieho času: 97,6 % - programová služba TV 13

3.  Navrhovaný  podiel  vysielacieho  času  /bežný  mesiac/  vyhradeného  vysielaniu  programov  vo 
verejnom záujme: min. 3%
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4.  Podiel  vysielacieho  času  vo  vysielaní  televíznej  programovej  služby,  ktorý  je  vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: §§ 23 až 25 zákona 
č. 308/2000 Z. z.

5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 
Jednotného  systému  označovania  programov  a podmienok  jeho  uplatňovania  (Vyhláška 
Ministerstva kultúry SR č. 589/2007 Z. z.)

6. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania: 

- videokazety systému VHS v zodpovedajúcej kvalite,
- CD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite,
- DVD  nosič  v požadovanom  formáte  a zodpovedajúcej  kvalite  (možnosti  požadovaných 

formátov – rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4)

7.  Špecifikácia  stránok  verejnej  telekomunikačnej  služby  teletextu  vo  vysielaní  televíznej 
programovej služby: teletext bude vysielať pod vlastným vysielaním 1 hod./denne v pondelok až 
piatok: 
100 Úvodná stránka
111 Aktuálne informácie
120 Aktuálne rozhodnutia mestských samospráv
300 Vlastný program
330 Kultúrne a iné programy v regióne
400 Občianska inzercia
500 Prácu ponúkam 
700 Prácu hľadám
900 Ponuky firiem“

3. Čl. IV sa v časti 1, týkajúcej sa využitia 51. kanála Banská Bystrica mení a znie:
 „Platnosť  využitia  frekvencie  51.  kanála  Banská  Bystrica  sa  na  základe  stanoviska 
Telekomunikačného úradu SR, Rade doručeného dňa 31.12.2008 ( č.p.d. 5104/2008) predlžuje do 
31.12.2010“.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/139: V súlade s ustanovením § 4 ods.  4 a § 13 ods.  1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v správnom  konaní  č.  1117-LO/D-3968/2008,  zašle  ho 
účastníkovi  konania,  Milanovi  Janovcovi  –  RTV,  Slovenská  Ľupča,  spolu  s výzvou  na  úhradu 
správneho poplatku. 
T: 10.04.2009 Z: LO

K bodu 11/
SK: 1076-LO/D-3925/2008  zo dňa 09.10.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/208 
ÚK: Televízna spoločnosť BBSK, a.s. Banská Bystrica

Uznesenie  č.  09-05/11.121: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa 
§  71  zákona  č.  308/2000  Z.z.,  posúdila  oznámenie  o zmene  licencie  na  televízne  vysielanie 
z dôvodu  zmeny  podielov  programových  typov  a  zmeny  podielu  preberaného  programu, 
v správnom  konaní  č.  1076-LO/D-3925/2008  zo  dňa  09.10.2008,  účastníka  konania  (ďalej  aj 
„ÚK“):
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Televízna spoločnosť BBSK, a.s.
Nám. SNP 23
974 01 Banská Bystrica

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. na základe oznámenia zmien 
účastníkom konania

mení

licenciu č. T/208 na televízne vysielanie nasledovne: 

Údaje  v  rozhodnutí  o udelení  licencie  č.  T/208/2008  zo  dňa  04.03.2008,  právoplatnej  dňa 
04.04.2008 sa menia takto:

1. Čl. I., bod 3 sa mení a znie:
„3. Časový rozsah vysielania: 24 h denne 

(z  toho v pondelok až  piatok v čase  17,00-18,00 hod.  je  preberané vysielanie  RTV – Milan 
Janovec)”

2. Čl. III sa v časti 1-3 mení takto:
„1.Podiely  programových  typov  v bežnom týždni  určené  podľa  programovej  skladby,  uvedenej 
v doručenom  podaní zo dňa 20.02.2009 č.p.d. 744:
a/ Programová služba (100%)
Doplnkové vysielanie – max. 25 %
Programy – min. 75 %
b/ Programy (100%)
Spravodajstvo – 24,0 %
Publicistika – 36,0 %

3. polit. publicistika – 6,0 %
4. ostatná publicistika – 30,0 %

Dokumentárne programy – 32,0 %
Dramatické programy –0,0 %
Zábavné  programy – 0,0 %
Hudobné programy – 0,0 %
Vzdelávacie programy - 0, 0 %
Náboženské programy -0, 0 %
Detské programy - 0,0%
Športové programy – 8,0 %

2. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe /bežný mesiac/ určený 
z celkového vysielacieho času: 2,38 % - programová služba RTV

3.  Navrhovaný  podiel  vysielacieho  času  /bežný  mesiac/  vyhradeného  vysielaniu  programov  vo 
verejnom záujme: 3%

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/140: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie v správnom konaní č. 
1076-LO/D-3925/2008, zašle  ho  účastníkovi  konania,  spol.  Televízna  spoločnosť  BBSK,  a.s.,  a 
vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
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T: 10.04.2009 Z: PKO

K bodu 12/
SK: 37-LO/D-563/2009  zo dňa 10.02.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/39 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava

Uznesenie  č.  09-05/12.122: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa 
§  71  zákona  č.  308/2000  Z.z.,  v správnom konaní  č.  37-LO/D-563/2009   zo  dňa  10.02.2009, 
posúdila oznámenie o zmene licencie  č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. účastníka konania:

MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1
831 01  Bratislava

z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania, zmeny podielov programových typov a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto

rozhodnutie:

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

mení

licenciu č. T/39 na televízne vysielanie nasledovne: 

Údaje  v  rozhodnutí  o udelení  licencie  č.  T/39/RUL/95  zo  dňa  23.06.1995,  právoplatnej  dňa 
27.07.1995 v znení neskorších zmien sa menia takto:
Článok III., bod 1. sa mení a znie:

„1. Podiely  programových  typov za  bežný  mesiac  určené  podľa  programovej  skladby 
uvedenej v podaní, doručenom Rade dňa 10.02.2009 ( č.p.d.563) a dňa  18.2.2009 
( č.p.d. 702):
a) Programová služba (100 %)

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

b) Programové typy (100%) 
Spravodajstvo –  7,9 %
Publicistika: 
1) polit. publicistika –  0,4% 
2) ostatná publicistika – 6,3 % 

Dokumentárne programy – 0,6% 
Dramatické programy –  78,2 % 
Zábavné programy –  6,6 % 
Hudobné programy –  0,0 % 
Vzdelávacie programy – 0,0 % 
Náboženské programy – 0,0 % 
Detské programy – 0,0 % 
Šport – 0,0 % 

Odchýlka vo vysielaní  je  prípustná pri  jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného  percentuálneho  podielu  (plus  alebo  mínus)  s výnimkou  spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor.
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c) Podiel  preberaného  programu  od  iného  vysielateľa  v bežnom  mesiaci,  určený 
z celkového vysielacieho času: 0 % 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/141: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 37-LO/
D-563/2009, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava, a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku.
T: 10.04.2009 Z: LO

K bodu 13/
SK: Návrh na začatie správneho konania
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z
ÚK: 3 C s.r.o., Podbrezová

Uznesenie č. 09-05/13.123: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z.  začína správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie č. 
TKR/206, spoločnosti 3 C, s.r.o., Podbrezová, vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 
písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/142: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí  správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa ustanovenia  §17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 
308/2000 Z.z.  a vyzve  ho,  aby sa  k jeho  predmetu  vyjadril  v lehote  10  dní  odo  dňa  doručenia 
upovedomenia.
T: 10.04.2009 Z: LO

K bodu 14/
SK: Návrh na začatie správneho konania
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom

Uznesenie č. 09-05/14.124: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  začína správne  konanie  voči  držiteľovi  licencie  č.  R/89  na 
rozhlasové  vysielanie,  Marián Dokupil  –  Doko Media,  Dubnica  nad Váhom,  vo  veci  možného 
porušenia ustanovenia §16 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/143: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí  správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa ustanovenia §16 písm. f) zákona č. 308/2000 
Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia.
T: 10.04.2009 Z: LO

K bodu 15/
SK: Návrh na začatie správneho konania
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z
ÚK: RÁDIO VIVA, a.s., Bratislava

Uznesenie č. 09-05/15.125: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  začína správne  konanie  voči  držiteľovi  licencie  č.  R/70  na 
rozhlasové  vysielanie,  spoločnosti  RÁDIO  VIVA,  a.s.,  Bratislava,  vo  veci  možného  porušenia 
ustanovenia §16 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/144: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí  správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa ustanovenia §16 písm. f) zákona č. 308/2000 
Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia.
T: 10.04.2009 Z: LO

K bodu 16/
SK: Návrh na začatie správneho konania
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom

Uznesenie č. 09-05/16.126: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z.  začína správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie č. 
TKR/134, Ján Gregor, Dubnica nad Váhom,  vo  veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 
písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/145: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí  správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa ustanovenia  § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 
308/2000 Z.z.  a vyzve  ho,  aby sa  k jeho  predmetu  vyjadril  v lehote  10  dní  odo  dňa  doručenia 
upovedomenia.
T: 10.04.2009 Z: LO

K bodu 17/
SK: 28-LO/D-169/2009 zo dňa 15.01.2009
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/127
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec

Uznesenie č.  09-05/17.127: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej  len „Rada“)  s  pôsobnosťou 
podľa  ustanovenia  §  5  zákona  č.  308/2000  Z.z.  o vysielaní  a retransmisii  a o zmene  zákona  č. 
195/2000 Z.z.  o telekomunikáciách v znení  neskorších predpisov (ďalej  len „zákon č.  308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/127 na televízne vysielanie, v správnom konaní č. 28-LO/D-
169/2009, účastníka konania:

KABEL TELEKOM, s.r.o.
Duklianskych hrdinov 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. 5 zákona č.308/2000 Z. z.

me n í

licenciu na televízne vysielanie č. T/127 nasledovne:
 - článok I ods. (4) sa mení a znie nasledovne:
“(1)Jazyk vysielania: slovenský.
- článok III ods. (1) a (2) sa menia a znejú nasledovne:
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1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z   programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 13.02.2009 (č.d.p. 632/2009):
a) Programová služba (100%):

Doplnkové vysielanie – max. 33,3%
Programy – min. 66,7% 

b) Programy:
Spravodajstvo – 0 %
Publicistika: 

1) polit. publicistika – 0%
2) ostatná publicistika – 100%

Dokumentárne programy – 0%
Dramatické programy –  0%
Zábavné programy – 0%
Hudobné programy – 0%
Vzdelávacie programy – 0%
Náboženské programy – 0%

c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0%

2.) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 50%“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/146: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 28-LO/D-169/2009 zo dňa 
15.01.2009 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (KABEL TELEKOM, s.r.o., 
Lučenec) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 10.04.2009 Z: LO

K bodu 18/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 311/21-2009   
(na vysielanie programu Chudobní milionári z dňa 17.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 311/21-2009   smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  09-05/18.128: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len  „zákon  č.  308/2000  Z.z.“)  postupom podľa  §  71  zákona  č.  308/2000  Z.z.,   začína 
správne  konanie voči  Slovenskej  televízii,  vysielateľovi  na  základe  zákona,  vo  veci  možného 
porušenia  § 20 ods.  4  zákona č.  308/2000 Z.z.  v súvislosti  s  odvysielaním programu  Chudobní 
milionári,  2.  časť  dňa 17.01.2009 o cca 10:48 hod.  z  dôvodu možného  nesprávneho uplatnenia 
Jednotného systému označovania.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/147: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z.  oznámi  účastníkovi  konania začiatok  správneho  konania  a zabezpečí  nevyhnutné  podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 10.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-05/148: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 20.03.2009 Z: PgO

18



K bodu 19/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 269/19-2009  
(na vysielanie programu  Zdravíčko pán doktor z dňa 17.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 269/19-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  09-05/19.129: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia  § 
38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s odvysielaním programu Zdravíčko pán doktor dňa 
17.01.2009 o cca 11:37 hod. z dôvodu možného porušenia povinnosti zabezpečiť, aby sponzorovaný 
program priamo nepodporoval predaj,  nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora alebo 
tretej osoby, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených výrobkoch či službách 
v týchto programoch.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/149: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z.  oznámi  účastníkovi  konania začiatok  správneho  konania  a zabezpečí  nevyhnutné  podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 10.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-05/150: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 20.03.2009 Z: PgO

K bodu 20/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 423/32-2009  
(na vysielanie programu Regionálny denník z dňa 3.11.2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 423/32-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  09-05/20.130: 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. 423/32-2009, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe 
zákona  a  uznala sťažnosť  podľa  ustanovenia  §  14a  ods.  11  zákona  č.  308/2000  Z.z.  za 
nepreskúmateľnú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/151: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 20.03.2009 Z: PgO

K bodu 21/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 161/9-2009  
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 11.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 161/9-2009   smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
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Uznesenie  č.  09-05/21.131: 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. 161/9-2009, vedenú 
voči  Slovenskej  televízii,  vysielateľovi  na  základe  zákona  a  uznala sťažnosť  podľa 
ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/152: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 20.03.2009 Z: PgO

K bodu 22/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 379/27-2009  
(na vysielanie  programu O 5 minút 12 z dňa 18.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 379/27-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  09-05/22.132: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.z. 
o vysielaní  a retransmisii  a o zmene  zákona  č.  195/2000  Z.z.  o telekomunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 
71  zákona  č.  308/2000  Z.z.  začína správne  konanie  voči  Slovenskej  televízii, 
vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 
308/2000  Z.z., v súvislosti  s tým,  že  dňa  18.01.2009  o cca  11:55  hod.  odvysielal 
program  O 5  minút  12, v ktorom  mohlo  dôjsť  k nezabezpečeniu  objektívnosti 
a nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/153: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z.  oznámi  účastníkovi  konania začiatok  správneho  konania  a zabezpečí  nevyhnutné  podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 10.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-05/154: Kancelária Rady pozve účastníka konania na ústne pojednávanie.
T: 21.4.2008 Z: PKO

Úloha č. 09-05/155: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 20.03.2009 Z: PgO

K bodu 23/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.342/23-2009 z 26.1.2009 
(na vysielanie TA3 z dňa 18.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č.342/23-2009 z 26.1.2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3.
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o. číslo licencie: T/125
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Uznesenie  č.  09-05/23.133: 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.  342/23-2009 
smerujúcu voči  TA3 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods.  10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/156: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 20.03.2009 Z: PgO

K bodu 24/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 196/15-2009 
(na vysielanie Tarzan – opičí muž z dňa 11.1.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 196/15-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-05/24.134: 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 § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s odvysielaním programu Tarzan – opičí  
muž dňa  11.01.2009  o cca  14:20  hod.  z  dôvodu možného  nesprávneho  uplatnenia  Jednotného 
systému označovania.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/157: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z.  oznámi  účastníkovi  konania začiatok  správneho  konania  a zabezpečí  nevyhnutné  podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 10.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-05/158: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 20.03.2009 Z: PgO

K bodu 25/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 17/226-2008
(na vysielanie Televízie Prešov z dňa 20.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 17/226/2008 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Prešov
Vysielateľ: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov číslo licencie: T/193

Uznesenie  č.  09-05/25.135: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  ako  orgán  príslušný  podľa 
ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z z. o vysielaní a retransmisií 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom 
v súlade  s ustanovením §  71 zákona č.  308/2000 Z.z.  prerokovala  Správu o šetrení  sťažnosti  č. 
17/226-2008 zo dňa 05.01.2009 a dospela k záveru, že sťažnosť je v zmysle ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z. z. neopodstatnená.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-05/159: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia sťažnosti. 
T: 24.03.2009 Z: PgO

K bodu 26/
Kontrolný monitoring
Správa č.5/09/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ
(monitorované dni: 6.11.2008, 7.11.2008 a 10.11.2009)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava            číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-05/26.136: 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  § 38 ods. 4 zákona č. 
308/2000  Z.z., v súvislosti  s odvysielaním programu  Panelák dňa  10.11.2008  o cca  20:00  hod. 
z dôvodu  možného  porušenia  povinnosti  zabezpečiť,  aby  sponzorovaný  program  priamo 
nepodporoval predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby, a to 
najmä  osobitnými  propagačnými  zmienkami  o uvedených  výrobkoch  či  službách  v týchto 
programoch.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/160: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.  z.  oznámi  účastníkovi  konania začiatok správneho konania a zabezpečí  nevyhnutné podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 10.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-05/161: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 20.03.2009 Z: PgO

K bodu 27/
Kontrolný monitoring
Správa č.6/09/TV o monitorovaní vysielania TV LocAll
(monitorované dni: 19. a  26.1.2009
Vysielateľ: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec číslo licencie: T/127

Uznesenie č. 09-05/27.137: 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  po  prerokovaní  Správy  č.  06/2009/TV  o monitorovaní  TV 
LocAll  skonštatovala,  že  v  monitorovanom vysielaní  z dní  19.01.2009 a 26.01.2009 vysielateľa 
KABEL TELEKOM, s.r.o., s licenciou č. T/127 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/162: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 20.03.2009 Z: PgO

K bodu 28/
Kontrolný monitoring
Správa č.7/09/TV o monitorovaní vysielania MESTSKEJ TELEVÍZIE KOMÁRNO – VÁROSI 
TELEVÍZIO
(monitorované dni: 20. a 27.1.2009)
Vysielateľ: COM-MÉDIA, s.r.o, KOMÁRNO            číslo licencie: T/226
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Uznesenie č. 09-05/28.138: 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 po prerokovaní Správy  č. 
07/2009/TV  o monitorovaní  MESTSKEJ  TELEVÍZIE  KOMÁRNO  –  VÁROSI 
TELEVIZIO  skonštatovala,  že  v  monitorovanom  vysielaní  z dní  20.01.2009 
a 27.01.2009 vysielateľa COM-MÉDIA, s.r.o., s licenciou č. T/226  nebolo zistené 
porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/163: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 20.03.2009 Z: PgO

K bodu 29/
Kontrolný monitoring
Správa č.02/09/Ro o monitorovaní vysielania radio.MAX
(monitorovaný deň: 11.1. a 12.1.2009)
Vysielateľ: MAXMEDIA s.r.o. Šaľa číslo licencie: R/63

Uznesenie č. 09-05/29.139: 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 po prerokovaní Správy č. 02/09/RO o monitorovaní vysielania 
radio.MAX skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 11.01.2009 a 12.01.2009 vysielateľa 
MAXMEDIA s.r.o. s licenciou č. R/63 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/164: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 20.03.2009 Z: PgO

K bodu 30/
SK č.: 136-PgO/O-1869/2008 zo dňa 06.05.2008
Doplnenie:  Správa  o šetrení  sťažnosti  č.  808/45-2008,  805/43-2008,  807/44-2008,  810/46-2008, 
834/53-2008,  822/52-2008,  858/59-2008,  878/67-2008,  873/63-2008,  875/64-2008,  876/65-2008, 
812/47-2008,  813/48-2008,  814/49-2008,  877/66-2008,  872/62-2008,  871/61-2008,  870/60-2008, 
815/50-2008, 852/57-2008, 847/56-2008, 914/72-2008, 912/73-2008, 917/77-2008, 1023/89-2008, 
961/84-2008,  963/85-2008,  883/68-2008,  888/71-2008,  886/70-2008,  884/69-2008,  857/58-2008, 
908/74-2008,  905/75-2008,  916/76-2008,  836/55-2008,  820/51-2008  smerujúcej  voči  vysielaniu 
MAC TV s.r.o.
(dodržiavanie § 19 ods.1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Nevera po slovensky/ 18.02.2008)
ÚK: MAC TV, s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39   

Uznesenie  č.  09-05/30.140: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) rozhodla, že správne konanie č. 136-PgO/O-1869/2008 vedené 
voči spoločnosti MAC TV, s.r.o., podľa ust. § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (Správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-05/165: 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: 24.03.2009 Z: PKO

K bodu 31/
SK č.: 233-PgO/O-4341/2008 zo dňa 21.10.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3126/160-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza.
(dodržiavanie § 16 písm. q) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Kongo/ 27.07.2008)
ÚK: MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-05/31.141: 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. 233-PgO/O-4314/2008 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.,  podľa 
§ 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/166: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 24.03.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-05/167: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 20.03.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-05/31.141.1: 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. 4 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením povinnosti zabezpečiť, aby vo vysielanej 
upútavke na program Televízne noviny zo dňa 27.7.2008 o cca 17.28 hod a 18.03 hod neúčinkoval 
moderátor spravodajského programu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/168: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 20.03.2009 Z: PgO

K bodu 32/
SK č.: 236-PgO/O-4661/2008 zo dňa 18.11.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti  č.  3746/180-2008 smerujúcej  voči vysielaniu Slovenského 
rozhlasu.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/ Bolívijská opozícia pristúpila na dohodu/ 17.09.2008)
ÚK: SRO, vysielateľ na základe zákona 
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Uznesenie  č.  09-05/32.142: 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.  236-PgO/O-4661/2008  vedené  voči  Slovenskému  rozhlasu,  vysielateľovi  na 
základe zákona podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/169: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.
T: 24.03.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-05/170: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 20.03.2009 Z: PgO

K bodu 33/
SK č.: 249-PgO/O-4982/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie:  Správa  o komparatívnom  monitoringu  hlavných  spravodajských  relácií  televíznych 
staníc STV 1, TV Markíza, JOJ, TA3.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/ Dary pre politické strany/ 22.09.2008 o cca. 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-05/33.143: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný  podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii  a  o  zmene  zákona  e.  195/2000  Z.z.  o  telekomunikáciách  v  znení  neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 249-PgO/O-4982/2008  MAC TV s.r.o.,

p o r u š i l

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

tým,

že v spravodajskom programe Noviny dňa 22.09.2008 o cca 19:30 hod. odvysielal príspevok Dary 
pre politické strany, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

podľa  ustanovenia  §  64  ods.  1  písm.  a)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  sankciu  -  upozornenie  na
porušenie zákona.

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

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-05/171: 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: 10.04.2009 Z: PKO

K bodu 34/
SK č.: 12-PgO/O-219/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa č. 59/2008/TV o monitorovaní TV Nové Zámky
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Počasie/ 03.09.2008 a 08.09.2008)
ÚK: TV Nové Zámky                                                                       číslo licencie: T/116

Uznesenie  č.  09-05/34.144: Rada  pre  vysielanie  a retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 12-PgO/O-219/2009 Novocentrum Nové Zámky s.r.o.

p o r u š i l

 povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že dňa 03.09.2008 a 08.9.2008 odvysielal sponzorovaný program Počasie, ktorý nebol na začiatku 
a na konci programu označený názvom, resp. logom sponzora, 

za čo mu ukladá

podľa  ustanovenia  §  64  ods.  1  písm.  a)  zákona  č.  308/2000  Z.  z.  sankciu  –  upozornenie  na 
porušenie zákona.

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

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/172: 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: 10.04.2009 Z: PKO

35/Rôzne
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 28.februáru 2009

Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 28. februáru 2009.

2/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich  funkcie za mesiac február 2009.

Uznesenie č. 09-05/35.145: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie  prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci február 2009 a  v   zmysle čl. 8 Štatútu Rady schváleného 
rozhodnutím  predsedu  NR  SR  č.  1114  v znení  rozhodnutia  predsedu  NR  SR  č.  625  zo  dňa 
 03.03.2004 rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac február 2009 v plnej výške všetkým členom 
Rady 

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha  č.  09-05/173: Kancelária  Rady  zabezpečí  výplatu  odmien  členom  Rady  v zmysle 
schváleného uznesenia. 
T: 09.04.2009 Z: OEV

3/ Priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský rozhlas, Rádio 
Expres  v  období  kampane  pred  voľbou  prezidenta  SR  (monitorované  obdobie:  06.03.- 
08.03.2009)

Rada  zobrala  na  vedomie  priebežné  výsledky  monitorovania  STV,  TV  Markíza,  JOJ,  TA3, 
Slovenského rozhlasu, Rádia Expres v období kampane pred voľbou prezidenta SR (monitorované 
obdobie: 06.03.- 08.03.2009)

4/ Podnety členov RVR na novelizáciu zákona č. 308/2000 Z.z. a interných predpisov RVR –
uzavretie

Predseda Rady informoval členov Rady o doručených podnetoch. 

5/ Správa o stave vysielania za rok 2008 – pripomienky 

Členovia Rady predložili pripomienky k Správe o stave vysielania za rok 2008.

Úloha č. 09-05/174: Kancelária Rady zabezpečí zapracovanie pripomienok členov Rady do Správy 
o stave vysielania za rok 2008.
T: ihneď Z: RK

6/ Schválenie zahraničnej cesty 

Uznesenie č. 09-05/35.146: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom na účasť 
na 29. zasadnutí Európskej platformy regulačných orgánov v dňoch 06.05. - 08.05.2009 a súhlasí 
s účasťou pracovníka Kancelárie Rady, Mgr. Juraja Poláka, na ňom. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/175: Kancelária Rady zabezpečí účasť na konferencii obvyklým spôsobom.
T: bezodkladne Z: OEV, PKO

Uznesenie č.  09-05/35.147: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom na účasť 
na 29. zasadnutí Európskej platformy regulačných orgánov v dňoch 06.05. - 08.05.2009 a súhlasí 
s účasťou člena Rady , p. Pavla Dinku, na ňom. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-05/176: Kancelária Rady zabezpečí účasť na konferencii obvyklým spôsobom.
T: bezodkladne Z: OEV, PKO

V Bratislave dňa 10.03.2009

           Prof. Miloš Mistrík
       predseda 

27



Rady pre vysielanie a retransmisiu

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