
Zápisnica č. 08/2009
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 21.04.2008 o 09:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka

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

Program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 792/47-2009 zo dňa 24.02.2009
Predmet: nekvalitný signál televíznych programových služieb v meste Tornaľa
Sťažovateľ: fyzická osoba

3/ Sťažnosť č. 780/45-2009 zo dňa 23.02.2009
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť smeruje voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/153, Stavebné bytové družstvo, Šaľa

4/ Sťažnosť č. 1201/59-2009 zo dňa 27.03.2009
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť smeruje voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/101, Jana Revická – INŠTAL, 
Prievidza

5/ SK: 30-LO/D-253/2009 zo dňa 19.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/39
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava

6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava, licencia č. R/70

7/ SK: 40-LO/D-481/2009 zo dňa 05.02.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/84
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:00 hod.

8/ Oznámenie o zmene využívania terestriálnych frekvencií Slovenského rozhlasu

9/ Oznámenie Slovenského rozhlasu o vysielaní rozhlasovej programovej služby Radio Slovakia 
International – leto 2009 do zahraničia

10/ Sťažnosť č. 306/20-2009 zo dňa 22.01.2009 
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť smeruje voči Slovenskému rozhlasu

11/ SK: 61-LO/D-1026/2009 zo dňa 13.03.2009
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/188
ÚK: CE MEDIA s.r.o., Nitra

12/ SK: 21-LO/D-285/2009 zo dňa 21.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/86
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ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad

13/ SK: 103-LO/D-1199/2009 zo dňa 27.03.2009
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/90
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava

14/ SK: 1171-LO/D-5081/2008 zo dňa 29.12.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/70
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

15/ SK: 1173-LO/D-4999/2008 zo dňa 19.12.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/89 
ÚK: TVR a RE, s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:20 hod.

16/ SK: 1172-LO/D-509/2008 zo dňa 31.12.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/237
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s.r.o., Trenčín

17/ Šetrenie sťažností
Sťažnosti č.776/42-2009 a 825/46.2009
(na vysielanie Rádia YES z dní 26.1.,30.01., 4.02., 06.2.,09.2.,10.2.,11.2.,13.2. a 14.2.2009)
Správa o šetrení sťažností č. 776/42-2009 a 825/46-2009 smerujúcich  proti vysielaniu Rádia YES 
Vysielateľ: BP Média s.r.o., Ludanice                     číslo licencie:   R/102

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 412/30-2009
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 12. 12. 2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 412/30-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

19/ Sťažnosť č.360/26-2009
(na vysielanie programu Lampáreň z dňa 11.01.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č.360/26-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: Markíza Slovakia, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 857/49-2009
(na vysielanie programu Noviny z dňa 26.2.2009, príspevok Chce prehovoriť na omši) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 857/49-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 411/29-2009 a 410/28-2009
(na vysielanie programu Umenie vraždy z dňa 26.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 411/29-2009 a 410/28-2009 smerujúcej proti vysielaniu  JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                       číslo licencie: T/39

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1006/52-2009
(na vysielanie programu OTO 2008 z dňa 11.3.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1006/52-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

23/ Šetrenie sťažnosti
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Sťažnosť č. 675/39-2009
(na vysielanie z dní 27.1.2009, 31.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 675/39-2009 smerujúcej proti vysielaniu  TV Liptov
Vysielateľ: TV LIPTOV s.r.o., Liptovský Mikuláš číslo licencie: T/162

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 03/09/Ro o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu
(monitorovaný deň: 21. 3. 2009)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.15/2009/TV o monitorovaní vysielania televízie Bytenerg Info
(monitorované dni: 16.1. a 19.1.2009)
Vysielateľ: Bytenerg, spol. s r.o., Medzilaborce            číslo licencie: T/124

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.12/09/TV o monitorovaní vysielania SKV 1
 (monitorované dni: 4.3. a 11.3.2009)
Vysielateľ: Matús Marián, ALS-MM, Snina            číslo licencie: T/30

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.14/09/TV o monitorovaní vysielania televízie TA3
(monitorovaný deň: 21.3.2009)
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o.            číslo licencie: T/125

28/ SK č.: 251-PgO/O-4984/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie:  Správa  o  komparatívnom  monitoringu  hlavných  spravodajských  relácií  televíznych 
staníc STV 1, TV Markíza, JOJ a TA 3.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/Slovensko-Maďarské vzťahy/ 06.10.2008 o cca. 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 

29/ SK č.: 250-PgO/O-4983/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie:  Správa  o  komparatívnom  monitoringu  hlavných  spravodajských  relácií  televíznych 
staníc STV 1, TV Markíza, JOJ a TA 3.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/Naši „ mierumilovní“ politici / 27.09.2008 o cca. 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 

30/ SK č.: 248-PgO/O-4981/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie:  Správa  o  komparatívnom  monitoringu  hlavných  spravodajských  relácií  televíznych 
staníc STV 1, TV Markíza, JOJ a TA 3.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/ „Pravá tvár politiky“/ 18.09.2008 o cca. 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 

31/ SK č.: 32-PgO/O-622/2009 zo dňa 10.02.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4573/208-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Noviny /Pospolitosť v Bratislave / 17.11.2008 o cca 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 

32/ SK č.: 11-PgO/O-218/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa č. 59/08/TV o monitorovaní TV Nové Zámky
(dodržiavanie § 35 ods. 5 a § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)

3



(monitorovaný program/deň: Pole Position/ 08.09.2008)
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.                                                 číslo licencie: T/116 

33/ SK č.: 252-PgO/O-4985/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3626/176-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ.
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Autosalón/ 21.09.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 

34/ SK č.: 57-PgO/O-1010/2009 zo dňa 10.03.2009
Doplnenie:  Správa  o  šetrení  sťažnosti  č.  379/27-2009  smerujúcej  voči  vysielaniu  Slovenskej 
televízie.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: O 5 minút 12 / 18.01.2009 o cca. 11:55 hod.)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona. 
ÚP: 10:40 hod.

35/ Rôzne:
1/ Analýza majetkového a personálneho prepojenia ADUT PLUS, s.r.o., Skalica
2/ SK: 42-LO/O-571/2009 zo dňa 13.02.2009 vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona 
č. 308/2000 Z. z.
ÚK: PROFI – NET, s.r.o., Liptovský Mikuláš
3/ SK č.: 5-PgO/O-212/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4167/195-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV    
JOJ. (dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň:    
Noviny/ Išlo tam o “HUBU“?/ 16.10.2008 o cca. 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                 číslo licencie: T/39 
4/ SK č.: 7-PgO/O-214/2009 zo dňa 13.01.2009 
 Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4179/194-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV   
 Markíza. d(održiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
   (monitorovaný program/deň: DNES/ Dozrieva nebezpečný durman/ 22.10.2008 o cca   
 19:28 hod. )
 ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                              číslo licencie: T/41 
 Predkladá: PKO            Uvádza:
 ÚP: 11:00 hod.
5/ Inovácia Štatútu Rady a Rokovacieho poriadku.
6/ Návrh na zaradenie do programu zasadnutia dňa 21. 04. 2009 v bode rôzne bod 24 zo 
schôdze dňa 07. 04. 2009.

    

Ústne pojednávania:
10.00 hod. - Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava
10.20 hod. – TVR a RE, s.r.o., Bratislava
10:40 hod. – Slovenská televízia, Bratislava
11:00 hod. - MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.

*******************
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K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh: 
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených  298 úloh.  Všetky úlohy  termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 09-08/1.235: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
Sťažnosť č. 792/47-2009 zo dňa 24.02.2009
Predmet: nekvalitný signál televíznych programových služieb v meste Tornaľa
Sťažovateľ: fyzická osoba

Uznesenie  č.  09-08/2.236: 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  (ďalej  len  „zákon  č. 
308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. prerokovala Správu o 
šetrení sťažnosti č. 792/47-2009 zo dňa 24.02.2009 a dospela k záveru, že sťažnosť je v  zmysle 
ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. neopodstatnená.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/299: Kancelária Rady oznámi výsledok sťažnosti sťažovateľovi a na vedomie mu 
zašle výsledok merania TV signálu, vykonaného TÚ SR. 
T: 21.05.2009 Z: LO

K bodu 3/ 
Sťažnosť č. 780/45-2009 zo dňa 23.02.2009
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť smeruje voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/153, Stavebné bytové družstvo, Šaľa

Uznesenie  č.  09-08/3.237: 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/153,  Stavebné  bytové  družstvo,  Šaľa  vo  veci  možného 
nesplnenia  povinnosti  podľa  ustanovenia  §  60  ods.  1  zákona  č.  308/2000  Z.z.  z  dôvodu,  že 
neoznámila Rade zmenu svojej ponuky programových služieb.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-08/300:   Kancelária  Rady  písomne  upovedomí  prevádzkovateľa  retransmisie  č. 
TKR/153, Stavebné bytové družstvo, Šaľa, o začatí správneho konania v zmysle prijatého uznesenia 
a vyzve ho na vyjadrenie sa k predmetu správneho konania v lehote 10 dní odo dňa doručenia 
výzvy.
T: ihneď Z: LO

Úloha č. 09-08/301:  Kancelária Rady požiada prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/153, Stavebné 
bytové  družstvo,  Šaľa,  o  zaslanie  súhlasov  vysielateľov  k  programovým  službám,  ktoré 
retransmituje. 
T: ihneď Z: LO

K bodu 4/
Sťažnosť č. 1201/59-2009 zo dňa 27.03.2009
Sťažovateľ: fyzická osoba
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Sťažnosť smeruje voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/101, Jana Revická – INŠTAL, 
Prievidza

Uznesenie  č.  09-08/4.238: 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 Jana Revická 
– INŠTAL, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/101 vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 
ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-08/302: Kancelária  Rady  písomne  upovedomí  prevádzkovateľa  retransmisie  Jana 
Revická – INŠTAL, Prievidza o začatí správneho konania v zmysle prijatého uznesenia a vyzve ho 
na: 1. vyjadrenie sa k predmetu správneho konania,

2. zaslanie zoznamu užívateľov telekomunikačnej siete,
3. zaslanie vzoru typovej zmluvy,

a to v lehote 7 dní odo dňa doručenia výzvy.
T: ihneď Z: LO

Úloha č. 09-08/303: Kancelária Rady druhú časť sťažnosti postúpi Telekomunikačnému úradu SR.
T: ihneď Z: LO

K bodu 5/
SK: 30-LO/D-253/2009 zo dňa 19.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/39
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava

Uznesenie  č.  09-08/5.239: 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.“), v 
správnom konaní č. 30-LO/D-253/2009 zo dňa 19.01.2009, účastníka konania (ďalej len „ÚK“):

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

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

rozhodnutie:

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

mení

licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:

Údaje  v  rozhodnutí  o  udelení  licencie  č.  T/39  zo  dňa  27.07.1995 v  znení  neskorších  zmien  a 
doplnkov sa menia takto:

Čl. II sa mení a 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 Bratislava I, 
vložka číslo: 29871/B, oddiel Sro zo dňa 04.03.2009,
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2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 29871/B, oddiel Sro zo 
dňa 04.03.2009.“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/304:  Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 30-LO/D-253/2009 zo dňa 
19.01.2009 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania (MAC TV s.r.o., Bratislava 
v zastúpení AK Bugala – Ďurček, s.r.o., Bratislava).
T: 21.05.2009 Z: LO

K bodu 6/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava, licencia č. R/70

Uznesenie č. 09-08/6.240: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm.  g)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  začína správne  konanie  voči  spoločnosti  Rádio  VIVA,  a.s., 
Bratislava, držiteľ licencie č. R/70, vo veci možného porušenia ustanovenia § 68 ods. 5 zákona v 
spojení s ustanovením § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/305: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa ustanovenia § 68 ods. 5 zákona č. 308/2000 
Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 7 dní odo dňa doručenia upovedomenia.
T: ihneď Z: LO

K bodu 7/
SK: 40-LO/D-481/2009 zo dňa 05.02.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/84
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:00 hod.

Uznesenie  č.  09-08/7.241: 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. 40-LO/D-
481/2009 zo dňa 05.02.2009 vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie, s účastníkom konania 
(ďalej aj „ÚK“):

Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.
Matejkova 20
841 05 Bratislava

a  po  vyhodnotení  potrebných  podkladov  pre  rozhodnutie  podľa  ustanovenia  §  71  zákona  č. 
308/2000 Z. z. a ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 2  písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. predlžuje platnosť licencie na 
televízne vysielanie č. T/84 do 08.07.2021

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

mení
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licenciu na televízne  vysielanie č. T/84 nasledovne:

Rozhodnutie  o  udelení  licencie  č.  T/84/1997 zo  dňa 07.07.1997 v znení  neskoršie  vykonaných 
zmien sa mení a v  úplnom znení znie takto:

„I.

1. Názov programovej služby: Televízia Karlova Ves
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená:  12 rokov; platnosť licencie 

sa končí 08.07.2021
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania:  mestská časť Bratislava – Karlova Ves (lokálne televízne 

vysielanie)
5. Jazyk vysielania: slovenský

II.

Právne skutočnosti  spoločnosti: 
1.   Údaje  o  osobách,  ktoré  majú  účasť  na  základnom imaní,  alebo  podiel  na  hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 
11557/B, oddiel: Sro, zo dňa 04.02.2009,

2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch držiteľa licencie: podľa výpisu z 
Obchodného registra  Okresného Bratislava I,  vložka číslo:  11557/B oddiel:  Sro,  zo dňa 
04.02.2009.

III.  

1. Podiely programových  typov za  bežný mesiac,  určené z   programovej  skladby,  doručenej 
Rade dňa 30.03.2009 (č.p.d. 1210/2009):

a) Programová služba (100%)
1. Doplnkové vysielanie: max. 71 %
2. Programy: min. 29 %

b) Programy (100%)
     1. Spravodajstvo:  0 %
     2. Publicistika: 

2.1 Politická publicistika:  0 %
2.2 Ostatná publicistika:  100 %

 3. Dokumentárne programy: 0 %
 4. Dramatické programy : 0 %
 5. Zábavne programy: 0 %
 6. Hudobné programy: 0 %
 7. Vzdelávacie programy: 0 %
 8. Náboženské programy: 0 %
 9. Šport: 0 %
10. Detské programy: 0 %

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

3. Podiel  vysielacieho  času  (bežný  mesiac)  vyhradeného  vysielaniu  programov  vo  verejnom 
záujme: 28 %

4. Podiel  vysielacieho  času  vo  vysielaní  televíznej  programovej  služby,  ktorý  je  vyhradený 
európskym  dielam  a  európskym  dielam  vytvoreným  nezávislými  producentmi:  Podľa 
ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
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5. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.:  vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti

6. Podmienky označovania  programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej  vhodnosti:  V 
zmysle vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z. 

7. Špecifikácia  stránok  verejnej  telekomunikačnej  služby  teletextu  vo  vysielaní  televíznej 
programovej služby: teletext nevysiela

8. Druh technického nosiča na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania: DVD 
nosič

IV.

1.1.  Programová  služba  je  vysielaná  prostredníctvom  KDS  spoločnosti  UPC  BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava; prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na 
základe  rozhodnutia  o  registrácii  retransmisie  č.  TKR/254  spoločnosť  UPC  BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/306: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 40-LO/D-481/2009 zo dňa 
05.02.2009 písomné znenie rozhodnutia a  zašle  ho účastníkovi  konania,  spoločnosti  Karloveská 
realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 21.05.2009 Z: LO

K bodu 8/
Oznámenie o zmene využívania terestriálnych frekvencií Slovenského rozhlasu

Rada presunula rokovanie o tomto bode na svoje nasledujúce zasadnutia.

Úloha č. 09-08/307: Kancelária Rady vykoná lustráciu frekvencií udelených radou Slovenskému 
rozhlasu a pripraví na rokovanie rady informáciu o tom, pre ktorý programový okruh sa využívajú. 
Zároveň Kancelária Rady požiada Slovenský rozhlas o poskytnutie informácie ktoré tri vysielacie 
okruhy používa na celoplošné vysielanie, aké majú tieto okruhy percentuálne pokrytie územia a 
obyvateľstva a ktoré frekvencie do nich patria.
T: 21.05.2009 Z: LO

K bodu 9/
Oznámenie  Slovenského  rozhlasu  o  vysielaní  rozhlasovej  programovej  služby  Radio  Slovakia 
International – leto 2009 do zahraničia

Rada pre  vysielanie  a  retransmisiu  sa  oboznámila  s  vysielaním Slovenského rozhlasu 6,  Radio 
Slovakia International do zahraničia v období Leto 2009.

Úloha  č.  09-08/308: Kancelária  Rady  uloží  oznámenie  do  spisového  materiálu  Slovenského 
rozhlasu.
T: ihneď Z: LO

K bodu 10/
Sťažnosť č. 306/20-2009 zo dňa 22.01.2009 
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť smeruje voči Slovenskému rozhlasu

Uznesenie  č.  09-08/10.242: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  predmetnú  sťažnosť  postupuje 
Rozhlasovej rade a Slovenskému rozhlasu. 
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/309: Kancelária Rady postúpi predmetnú sťažnosť Rozhlasovej rade a Slovenskému 
rozhlasu a požiada ich zároveň o poskytnutie informácie o spôsobe jej vybavenia.
T: ihneď Z: LO

K bodu 11/
SK: 61-LO/D-1026/2009 zo dňa 13.03.2009
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/188
ÚK: CE MEDIA s.r.o., Nitra

Uznesenie  č.  09-08/11.243: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z.  o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“),  postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 61-LO/D-1026/2009 zo dňa 
13.03.2009  posúdila žiadosť o zmenu 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 § 51 ods. 5   zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

licenciu na televízne vysielanie č. T/188 zo dňa 04.07.2006 nasledovne:

1. Článok I. sa mení a znie:
(1)  Názov programovej služby: CE TV
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov; licencia je 

udelená do 13.09.2018
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne (15 hodín vlastného programu, 9 hodín 

preberaného programu od TV RAJA)
(4) Územný rozsah vysielania: multiregionálny
(5) Jazyk vysielania: slovenský

2. Článok III. sa mení a znie:
1)  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 03.04.2009 (č. podania 1384/2009): 
 

a/ Programová služba (100 %)
    1. Doplnkové vysielanie: max.  38 %
    2. Programy : min. 62 % (z toho preberaný program – 37,5 %)
b/ Programy: (100 %)

1. Spravodajstvo: 23,5 %
2. Publicistika:

2.1 Politická publicistika: 3 %
2.2 Ostatná publicistika:  55 %
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3. Dokumentárne programy:  0 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavné programy: 18,5 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy : 0 %
9. Šport: 0 %
10. Detské programy: 0 %

1a)  Podiely programových typov vyplývajúce z preberaného vysielania TV RAJA: 
 

a/ Programová služba (100 %)
    1. Doplnkové vysielanie: max.  25 %
    2. Programy : min. 75 % 
b/ Programy: (100 %)

1. Spravodajstvo: 11,11 %
2. Publicistika:

2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika:  81,48 %

3. Dokumentárne programy:  0 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavné programy: 7,41 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy : 0 %
9. Šport: 0 %
10. Detské programy: 0 %

2) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 37,5 %

3) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 24 %

4) Podiel  vysielacieho času vo vysielaní  televíznej programovej  služby,  ktorý je vyhradený 
európskym  dielam  a  európskym  dielam  vytvoreným  nezávislými  producentmi:  v  zmysle 
ustanovení § 23 a § 25 zákona č. 308/2000 Z. z.

5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti : 
podľa vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.

6)  Špecifikácia  stránok  verejnej  telekomunikačnej  služby  teletextu  vo  vysielaní  televíznej 
programovej služby:  CE TEXT
Stránkovanie:
100: aktuálne správy, počasie, šport, kultúra, financie, záujmy, ponuka
200: šport
300: ponuka televíznych programov
400: kultúra – divadlá, kina, koncerty, výstavy
500: financie
600: záujmy pre ženy, kuchárky, auto – moto, počítače, veda a technika
800: inzercia

7) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti
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8)  Druh  technického  nosiča,  na  ktorom  vysielateľ  poskytne  záznam  vysielania  Rade:
- DVD v zodpovedajúcej kvalite.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/310: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 61-LO/D-1026/2009 písomné 
znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti CE MEDIA, s.r.o., Nitra spolu s 
výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 21.05.2009 Z: LO

K bodu 12/
SK: 21-LO/D-285/2009 zo dňa 21.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/86
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad

Uznesenie  č.  09-08/12.244: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z.,  v správnom konaní č. 21-LO/D-285/2009 zo dňa 21.01.2009, posúdila 
doručené oznámenie o zmene údajov vo vysielaní účastníka konania: 

Poprad Reality Invest, a.s.
Hviezdoslavova 4052/59
058 01 Poprad

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.  

zamieta

oznámenie zmeny údajov uvedených v žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie  č. R/86 
na rozhlasové vysielanie v správnom  konaní č. 21-LO/D-285/2009 zo dňa 21.01.2009 a  

Uznesenie bolo prijaté.

určuje

vysielateľovi lehotu 30 dní na nápravu z dôvodu uvedenia vysielania do súladu s licenciou č. R/86  a 
ustanoveniami zákona č. 308/2000 Z.z.   

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/311:  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.  21-LO/D-285/2009  a  zašle  ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s., Poprad.
T: 28.05.2009 Z: LO

K bodu 13/
SK: 103-LO/D-1199/2009 zo dňa 27.03.2009
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/90
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava
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Uznesenie  č.  09-08/13.245: 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.  103-LO/D-1199/2009 zo dňa 27.03.2009, 
posúdila žiadosť o zmenu licencie R/90 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 
Z.z. účastníka konania:

T.W.Rádio s.r.o.
Banšelova 17
821 04 Bratislava

z dôvodu zmeny programovej štruktúry 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. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení

licenciu č. R/90 na rozhlasové  vysielanie nasledovne: 

V rozhodnutí o udelení licencie č. R/90/2005 zo dňa   19.04.2005 sa časť III.   mení takto:
Časť  III.,  bod   1.  Podiely  programových  typov v  bežnom  týždni  určené  podľa  platnej 
programovej skladby zo dňa 27.03.2009 (č.p.d.1199/2009), znejú nasledovne: 

„1.1 Spravodajstvo: min. 5,90 %
1.2 Publicistika: 

1.2.1 Politická publicistika: 0 %
1.2.2 Ostatná publicistika: min. 7,69%

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1.3.1 Detské programy: min.4,96%
1.3.2 Náboženské programy: 10,42 %
1.3.3 Literárno-dramatické programy: min. 3,27%
1.3.4 Zábavné  programy: min. 0 %
1.3.5 Hudobné programy: min. 22,32 %
1.3. 6 Ostatný program – 45,44%“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/312: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 103-LO/
D -1199/2009 a zašle ho spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, 
spoločnosti T.W. Rádio, s.r.o., Bratislava.
T: 21.05.2009 Z: LO

K bodu 14/
SK: 1171-LO/D-5081/2008 zo dňa 29.12.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/70
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

Uznesenie  č.  09-08/14.246: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 1171-LO/D-5081/2008 zo dňa 29.12.2008, posúdila 
doručené oznámenie o zmene údajov v licencii č. R/70, účastníka konania: 
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Rádio VIVA, a.s.
Šalviová 1
821 02 Bratislava

a podľa ustanovenia § 46 a nasl.  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov vydáva toto    

rozhodnutie:

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

zamieta

oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu na rozhlasové vysielanie  č. R/70, v 
správnom  konaní č. 1171-LO/D-5081/2008 zo dňa 29.12.2008 a  

Uznesenie bolo prijaté.

určuje

vysielateľovi lehotu 30 dní na nápravu z dôvodu uvedenia vysielania do súladu s licenciou č. R/70  a 
ustanoveniami zákona č. 308/2000 Z.z.   

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/313: 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.  1171-LO/D-5081/2008 a  zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Rádio VIVA, a.s., Bratislava.
T: 21.05.2009 Z: LO

K bodu 15/
SK: 1173-LO/D-4999/2008 zo dňa 19.12.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/89 
ÚK: TVR a RE, s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:20 hod.

Uznesenie č. 09-08/15.247: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 
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 žiadosť o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie 
č. T/89/97, doručenú Rade dňa 19.12.2008, vysielateľa: 

TVR a RE, s.r.o.
Mierová 21
827 05 Bratislava
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:

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

predlžuje 

platnosť licencie na televízne vysielanie č. T/89  
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a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

licenciu č. T/89 na televízne  vysielanie nasledovne: 

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/89/97 zo dňa 02.09.1997 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 

„I.           

1. Názov programovej služby: Televízia Ružinov
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená:  predlžuje sa o dvanásť rokov a 

platnosť licencie končí dňom  04.09.2021
3. Časový rozsah vysielania: 168 hod. týždenne 
4. Jazyk vysielania: slovenský
5. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie 
6. Spôsob vysielania: prostredníctvom KDS na základe registrácie retransmisie č. TKR/254 pre 

spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

II.

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

podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.,  spoločnosti  TVR a RE, 
s.r.o., Bratislava vložka číslo: 15601/B, zoznam výpisov: IV- 1448/09, zo dňa 16.02.2009.

b) Údaje  o  štatutárnych  orgánoch  a  kontrolných  orgánoch  vysielateľa:  podľa  Výpisu  z 
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.,  spoločnosti  TVR a RE, s.r.o.,  Bratislava 
vložka číslo: 15601/B, zoznam výpisov: IV- 1448/09, zo dňa 16.02.2009.

III. 

1. Podiely programových typov za bežný mesiac,  určené z  programovej  skladby,  doručenej 
Rade dňa 11.03.2009 (č.p.d. 974/2009):

a) Programová služba (100%):
1. Programy - min 70% ( z toho preberaný program 0%)
2. Doplnkové vysielanie – max 30%

Zmeny podielov programových typov v bežnom mesiaci vyplývajúce z požadovanej zmeny 
programovej skladby (č. 974 zo dňa 11.03.2009):

                                                              
b) Programy: 100%:
Spravodajstvo      8%     
 Publicistika:

Politická publicistika  4%    
Ostatná publicistika  35%  
Dokumentárne  programy  15%  
Dramatické programy  10%
Zábavné programy   8%   

Hudobné programy  14%   
      Vzdelávacie programy  6%    
      Náboženské programy  0%
      Detské programy  0%
      Šport  0%
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2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: 62%
3. Podiel  vysielacieho  času  vo  vysielaní  televíznej  programovej  služby,  ktorý  je  vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zák. 
č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie.

4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti

5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 
Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 03.12.2007, zákon č. 589/2007 Z.z.

6. Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby - vysielanie teletextu: nevysiela

IV.

1.1.  Programová  služba  je  vysielaná  prostredníctvom  KDS  spoločnosti  UPC  BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
1.2.  Prevádzkovateľom retransmisie  programových  služieb  v  KDS je  na  základe  rozhodnutia  o 
registrácii retransmisie č. TKR/254 spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
1.3. Druh  technického nosiča, 
na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade (ustanovenie §16 písm. e/ zák. č. 308/2000 
Z.z.  ): 

a) VHS kazety, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni
b) CD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite
c) DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite
(Možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4).“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/314: 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.  1173-LO/D-4999/2008,  zašle  ho 
účastníkovi konania (TVR a RE, s.r.o.) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 21.05.2009 Z: LO

K bodu 16/
SK: 1172-LO/D-509/2008 zo dňa 31.12.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/237
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s.r.o., Trenčín

Uznesenie č. 09-08/16.248: 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. 1172-LO/D-5098/2008 zo dňa 31.12.2008, posúdila oznámenie o 
zmene registrácie č TKR/237, doručenú Rade z dôvodu zmeny sídla účastníka konania: 

MANAGER SYSTEMS, s.r.o. 
Soblahovská 7262 
911 01 Trenčín 

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

rozhodnutie:

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

registráciu retransmisie č. TKR/237 takto:

sídlom spoločnosti MANAGER SYSTEMS, s.r.o., je Soblahovská 7262, Trenčín. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-08/315: Kancelária  Rady  vyhotoví  v  správnom  konaní  č.  1172-LO/D-5098/2008 
písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (MANAGER SYSTEMS, s.r.o., Trenčín) 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 21.05.2009 Z: LO

K bodu 17/
Šetrenie sťažností
Sťažnosti č.776/42-2009 a 825/46.2009
(na vysielanie Rádia YES z dní 26.1.,30.01., 4.02., 06.2.,09.2.,10.2.,11.2.,13.2. a 14.2.2009)
Správa o šetrení sťažností č. 776/42-2009 a 825/46-2009 smerujúcich  proti vysielaniu Rádia YES 
Vysielateľ: BP Média s.r.o., Ludanice                     číslo licencie:   R/102

Uznesenie  č.  09-08/17.249: 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 § 14 a) zákona č. 308/2000 Z.z. preverila 
sťažnosti  evidované pod č.  776/42-2009 a 825/46-2009,  vedené voči  BP Média s.r.o.,  a  uznala 
sťažnosti podľa ustanovenia § 14 a) ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. za nepreskúmateľné. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/316: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 01.05.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-08/17.250: 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 BP Média s.r.o. vo veci možného porušenia  § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. v 
súvislosti  s  tým,  že  vysielateľ  na  vyžiadanie  Rady neposkytol  súvislý  záznam vysielania  z  dní 
26.01., 30.01., 04.02., 06.02., 09.02., 10.02., 11.02., 13.02. a 14.02.2009.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/317: 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: 05.05.2009 Z: PKO

K bodu 18/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 412/30-2009
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 12. 12. 2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 412/30-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona
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Uznesenie  č.  09-08/18.251: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa  § 4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len  „zákon  č.  308/2000  Z.z.“)  postupom podľa  §  71  zákona  č.  308/2000  Z.z.,   začína 
správne konanie voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného 
porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 12.12.2008 o cca 12:30 
hod.  odvysielal  program  Z prvej  ruky,  v  ktorom mohlo  dôjsť  k  nezabezpečeniu objektívnosti  a 
nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/319: 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: 05.05.2009     Z: PKO

Úloha č. 09-08/320: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 01.05.2009     Z: PgO

K bodu 19/
Sťažnosť č.360/26-2009
(na vysielanie programu Lampáreň z dňa 11.01.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č.360/26-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: Markíza Slovakia, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-08/19.252: 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  § 16 
písm.  a)  zákona  č.  308/2000  Z.z.  v  súvislosti  s  tým,  že  v  príspevku  Otravné  árie,  2.  časť 
odvysielanej  v  programe  Lampáreň dňa  11.01.2009  o  cca  13:42  hod.  mohli  byť  prezentované 
jednostranné  informácie  a  názory  bez  toho,  aby  bola  zabezpečená  všestrannosť  informácií  a 
názorová pluralita k danej problematike v rámci vysielanej programovej služby.    

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/321: Kancelária Rady v zmysle § 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: 05.05.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-08/322: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 01.05.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-08/19.253: 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. 360/26-2009, vedenú 
voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v časti týkajúcej sa možného porušenia § 18 a § 19 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
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Uznes enie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/323: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 01.05.2009 Z: PgO

K bodu 20/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 857/49-2009
(na vysielanie programu Noviny z dňa 26.2.2009, príspevok Chce prehovoriť na omši) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 857/49-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-08/20.254: 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 § 14 
a) zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 857/49-2009, vedenú 
voči  vysielateľovi MAC TV, s.r.o.,  a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/324: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 01.05.2009 Z: PgO

K bodu 21/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 411/29-2009 a 410/28-2009
(na vysielanie programu Umenie vraždy z dňa 26.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 411/29-2009 a 410/28-2009 smerujúcej proti vysielaniu  JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                       číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-08/21.255: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 
308/2000  Z.z.  z  dôvodu  možného  nesprávneho  uplatnenia  Jednotného  systému  označovania  v 
súvislosti s odvysielaním programu Umenie vraždy dňa 25.01.2009 o cca 17:20 hod.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/325: 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: 05.05.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-08/326: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania sťažnosti.
T: 01.05.2009 Z: PgO

K bodu 22/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1006/52-2009
(na vysielanie programu OTO 2008 z dňa 11.3.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1006/52-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
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Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  09-08/22.256: 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  možným  porušením 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 a to v rámci programu OTO 2008, zo dňa 
11.03.2009 o cca 20:15 hod.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/327: 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: 05.05.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-08/328: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 01.05.2008 Z: PgO

K bodu 23/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 675/39-2009
(na vysielanie z dní 27.1.2009, 31.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 675/39-2009 smerujúcej proti vysielaniu  TV Liptov
Vysielateľ: TV LIPTOV s.r.o., Liptovský Mikuláš číslo licencie: T/162

Uznesenie  č.  09-08/23.257: 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  TV Liptov, s.r.o.,  vo veci možného porušenia  § 16 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 27.1.2009 odvysielal program Liptovské noviny, v 
ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/329: 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: 05.05.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-08/330: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 01.05.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-08/23.258: 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  TV Liptov, s.r.o.,  vo veci možného porušenia  § 16 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 31.1.2009 o cca 18:00 hod. odvysielal program 
Liptovský magazín, v ktorom mohlo dôjsť k prezentácii jednostranných informácií a názorov bez 
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toho,  aby  bola  zabezpečená  všestrannosť  informácií  a  názorová  pluralita  v  rámci  vysielanej 
programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/331: 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: 05.05.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-08/332: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správnych konaní.
T: 01.05.2009 Z: PgO

K bodu 24/
Kontrolný monitoring
Správa č. 03/09/Ro o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu
(monitorovaný deň: 21. 3. 2009)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 09-08/24.259: 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.  03/09/RO  o  monitorovaní 
Slovenského rozhlasu skonštatovala, že v rámci programu  Správy zo dňa 21.03.2009 o cca 13:00 
hod.,  14:00  hod.,  15:00  hod.,  16:00  hod.,  17:00  hod.,  20:00  hod.  a  21:00  hod.  odvysielanom 
Slovenským rozhlasom, vysielateľom na základe zákona, nebolo zistené porušenie ustanovenia § 
16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 25/
Kontrolný monitoring
Správa č.15/2009/TV o monitorovaní vysielania televízie Bytenerg Info
(monitorované dni: 16.1. a 19.1.2009)
Vysielateľ: Bytenerg, spol. s r.o., Medzilaborce            číslo licencie: T/124

Uznesenie č. 09-08/25.260: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách  v znení  neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“)  po prerokovaní  Správy  č.  15/2009/TV o monitorovaní  Bytenerg  Info skonštatovala,  že  v 
monitorovanom vysielaní z dní 16.01.2009 a 19.01.2009 vysielateľa Bytenerg spol. s r.o. s licenciou 
č. T/124 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/333: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 01.05.2009 Z: PgO

K bodu 26/
Kontrolný monitoring
Správa č.12/09/TV o monitorovaní vysielania SKV 1
(monitorované dni: 4.3. a 11.3.2009)
Vysielateľ: Matús Marián, ALS-MM, Snina            číslo licencie: T/30

Uznesenie č. 09-08/26.261: 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.  
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195/2000 Z. z. o telekomunikáciách  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“) po prerokovaní Správy č. 12/2009/TV o monitorovaní vysielania SKV 1 skonštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní  z  dní  04.03.2009  a  11.03.2009  vysielateľa  Matús  Marián,  ALS-MM, 
Snina s licenciou č. T/30 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-087/334: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 01.05.2009         Z: PgO

K bodu 27/
Kontrolný monitoring
Správa č.14/09/TV o monitorovaní vysielania televízie TA3
(monitorovaný deň: 21.3.2009)
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o.            číslo licencie: T/125

Uznesenie č. 09-08/27.262: 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. 
14/09  monitorovaní  vysielania  TA3  skonštatovala,  že  v  rámci  príspevku  Ilavská 
väznica – prezidentské voľby odvysielanom v programe  Správy dňa 21.03.2009 o 
cca 13:10 hod.,  14:08 hod.,  17:09 hod.,  17:39 hod. a  18:09 hod. a  v programe 
Hlavné správy dňa 21.03.2009 o cca 18:48 hod. vysielateľom C.E.N., s.r.o., nebolo 
zistené porušenie ustanovenia § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 28/
SK č.: 251-PgO/O-4984/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie:  Správa  o  komparatívnom  monitoringu  hlavných  spravodajských  relácií  televíznych 
staníc STV 1, TV Markíza, JOJ a TA 3.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/Slovensko-Maďarské vzťahy/ 06.10.2008 o cca. 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39           

Odročuje sa.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/335: Kancelária Rady v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  Kancelária Rady 
pozve účastníka konania na ústne pojednávanie.
T: 21.05.2009         Z: PKO

K bodu 29/
SK č.: 250-PgO/O-4983/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie:  Správa  o  komparatívnom  monitoringu  hlavných  spravodajských  relácií  televíznych 
staníc STV 1, TV Markíza, JOJ a TA 3.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/Naši „ mierumilovní“ politici / 27.09.2008 o cca. 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39           

Odročuje sa.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-08/336: Kancelária Rady v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  Kancelária Rady 
pozve účastníka konania na ústne pojednávanie.
T: 21.05.2009         Z: PKO

K bodu 30/
SK č.: 248-PgO/O-4981/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie:  Správa  o  komparatívnom  monitoringu  hlavných  spravodajských  relácií  televíznych 
staníc STV 1, TV Markíza, JOJ a TA 3.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/ „Pravá tvár politiky“/ 18.09.2008 o cca. 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 

Uznesenie  č.  09-08/30.265: 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. 248-PgO/O-4981/2008 vedené voči MAC TV, 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. 09-08/337: 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: 05.05.2009         Z: PKO

K bodu 31/
SK č.: 32-PgO/O-622/2009 zo dňa 10.02.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4573/208-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Noviny /Pospolitosť v Bratislave / 17.11.2008 o cca 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39   

Odročuje sa.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/338: Kancelária Rady v zmysle ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  Kancelária Rady 
pozve účastníka konania na ústne pojednávanie.
T: 21.05.2009         Z: PKO

K bodu 32/
SK č.: 11-PgO/O-218/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa č. 59/08/TV o monitorovaní TV Nové Zámky
(dodržiavanie § 35 ods. 5 a § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Pole Position/ 08.09.2008)
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s.                                                 číslo licencie: T/116             
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Uznesenie  č.  09-08/32.267: 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. 11-PgO/O-218/2009 Novocentrum Nové Zámky a.s.

p o r u š i l

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

tým,

že dňa 08.9.2008 odvysielal sponzorovaný program Pole position, ktorý nebol 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. 09-08/339: 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: 21.05.2009         Z: PKO

Uznesenie č. 09-08/32.267.1: Rad 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. 11-PgO/O-218/2009 Novocentrum Nové Zámky a.s.

p o r u š i l

 povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že dňa 08.9.2008 prerušil  sponzorovaný program  Pole position,  ktorého trvanie nepresahoval 30 
min., 

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. 09-08/340: 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.
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T: 21.05.2009         Z: PKO

K bodu 33/
SK č.: 252-PgO/O-4985/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3626/176-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň:  Autosalón/ 21.09.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39  

Uznesenie  č.  09-08/33.268: 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. 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. 

tým,

že dňa 21.09.2008 o cca 12:20 hod. odvysielal v rámci programu Autosalón informácie týkajúce sa 
služby Slovenskej sporiteľne, 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 3.350,00 €, slovom tritisíctristopäťdesiat 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 ***09, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/341: 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: 21.05.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-08/342: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 01.05.2009         Z: PgO

K bodu 34/
SK č.: 57-PgO/O-1010/2009 zo dňa 10.03.2009
Doplnenie:  Správa  o  šetrení  sťažnosti  č.  379/27-2009  smerujúcej  voči  vysielaniu  Slovenskej 
televízie.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: O 5 minút 12 / 18.01.2009 o cca. 11:55 hod.)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
ÚP: 10:40 hod.
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Uznesenie  č.  09-08/34.269: 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. 57-PgO/O-1010/2009, vedené voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe 
zákona,  sa  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. 09-08/343: 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: 05.05.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-08/344: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností.
T: 01.05.2009         Z: PgO

35/ Rôzne
1/ Analýza majetkového a personálneho prepojenia ADUT PLUS, s.r.o., Skalica

Rada  zobrala  analýzu  majetkového a  personálneho prepojenia  ADUT  PLUS,  s.r.o.,  Skalica,  na 
vedomie.

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

Uznesenie  č.  09-08/35.270: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 písm. g) 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. 
42-LO/O-571/2009 zo dňa 13.02.2009, vo veci možného porušenia ustanovenia § 2 ods. 1 písm. 
písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. v 
spojení s ustanovením § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., s účastníkom konania (ďalej len „ÚK“):

PROFI-NET, s.r.o.
1. mája 709
031 01 Liptovský Mikuláš

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

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

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

z a s t a v u j e

správne konanie č.  42-LO/O-571/2009  z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-08/345: Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  42-LO/O-
571/2009 a zašle ho spoločnosti PROFI-NET, s.r.o., Liptovský Mikuláš.
T: 21.05.2009         Z: LO

3/ SK č.: 5-PgO/O-212/2009 zo dňa 13.01.2009
    Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4167/195-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV    
    JOJ. (dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) (monitorovaný program/deň:    
    Noviny/ Išlo tam o “HUBU“?/ 16.10.2008 o cca. 19:30 hod.)
    ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                číslo licencie: T/39   

Uznesenie  č.  09-08/35.271: 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. 5-PgO/O-212/2009, vedené voči MAC TV s.r.o. sa podľa § 30 písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e ,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/346: 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: 21.05.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-08/347: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 01.05.2009         Z: PgO

4/ SK č.: 7-PgO/O-214/2009 zo dňa 13.01.2009 
    Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4179/194-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV   
    Markíza. d(održiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
    (monitorovaný program/deň: DNES/ Dozrieva nebezpečný durman/ 22.10.2008 o cca   
    19:28 hod. )
    ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                                              číslo licencie: T/41 
    ÚP: 11:00 hod.

Uznesenie  č.  09-08/35.272: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný  podľa § 4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 7-PgO/O-214/2009 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.

p o r u š i l

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 

tým,
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že v programe  Dnes dňa 22.10.2008 o cca 19:28 hod. odvysielal príspevok  Dozrieva nebezpečný 
durman, ktorý  spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti a 
základných práv a slobôd v ňom zobrazenej osoby, 

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. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10.000,00 €, 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 ***09, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-08/348: 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: 21.05.2009         Z: PKO

Úloha č. 09-08/349: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 01.05.2009         Z: PgO

5/ Inovácia Štatútu Rady a Rokovacieho poriadku.

6/  Návrh na zaradenie  do programu zasadnutia dňa 21.  04.  2009 v bode rôzne bod 24 zo 
schôdze dňa 07. 04. 2009.

V Bratislave dňa 21.04.2009

           Prof. Miloš Mistrík
       predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu

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