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Zápisnica č. 14/2009 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25.08.2009 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: 167-LO/O-1961/2009 z dňa 15.05.2009 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚP: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza 
 
3/ SK: 198-PLO/O-1741/2009 z dňa 30.06.2009 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 46 ods. 2 písm. k) a l) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚP: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom 
 
4/ SK: 210-PLO/O-2450/2009 z dňa 03.07.2009 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Michalovce 
 
5/ SK: 1131-LO/D-4049/2008 z dňa 16.10.2008 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie č. R/79 
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica 
ÚP: 10:20 h 
 
6/ SK: 223-PLO/D-3233/2009 z dňa 30.07.2009 
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/211 
ÚK: Mestský bytový podnik, a.s., Vranov nad Topľou  
 
7/ SK: 200-LO/D-2693/2009 z dňa 29.06.2009 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/244 
ÚK: M-ELEKTRONIK, s.r.o., Martin 
 
8/ SK: 196-PLO/D-2643/2009 z dňa 23.06.2009 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín 
 
9/ SK: 371-LO/D-2640/2004 z dňa 06.12.2004            
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie č. R/74       
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Prešov 
 
10/ SK: 183-LO/D-2098/2009 z dňa 21.05.2009 
Oznámenie o zmene licencie č. R/95 
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE, s.r.o., Nová Bošáca 
 
11/ SK: 201-LO/D-2762/2009 z dňa 03.07.2009 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/183 
ÚK: PO-MA s.r.o., Banská Štiavnica 
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12/ SK: 220-LO/O-2802/2009 z dňa 10.07.2009 
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/101 
ÚP: Jana Revická – Inštal, Prievidza 
 
13/ SK: 218-PLO/D-2246/2009 z dňa 29.05.2009 
Žiadosť o zmenu licencie č. T/181 
ÚP: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany  
 
14/ SK: 181-LO/D-2110/2009 z dňa 22.05.2009 
Žiadosť o zmenu licencie č. T/176 
ÚK: Radoslav Haring 
 
15/ SK: 204-PLO/D-2704/2009 z dňa 30.06.2009 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov č. R/99 
ÚK: Rádio ON, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:00 h 
 
16/ SK: 209-PLO/D-2761/2009 z dňa 03.07.2009 
Žiadosť o zmenu licencie č. T/224 
ÚK: MV Média, s.r.o.  
 
17/ SK: 199-LO/D-2731/2009 z dňa 02.07.2009 
Oznámenie o zmene licencie č. T/205 
ÚK: KID, a.s., Poprad        

 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2621/112-2009        
(na vysielanie programov Televízne noviny a DNES z dní 12.6. a 14.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2621/112-2009  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41 
   
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2616/119-2009      
(na vysielanie programov Noviny a Šport z dní  od 24.5. do 7.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2616/119-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                           číslo licencie: T/39 
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2815/115-2009       
(na vysielanie programu Utekajme, už ide! z dňa 29.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č.2815/111-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
21/ Šetrenie sťažností  
Sťažnosť č.2851/116-2009 a č 2900/121-2009 
(na vysielanie Púchovského magazínu  z dňa 5.6. – 11.6.2009)  
Správa o šetrení sťažností č. č.2851/116-2009 a č 2900/121-2009 smerujúcej proti vysielaniu 
Púchovskej televízie 
Vysielateľ:  Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov   číslo licencie:T/92  
 
22/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2249/96-2009     
(na vysielanie seriálu Profesionáli  z dňa 29.5.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2249/96-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
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Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
23/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2595/111-2009     
(na vysielanie z dňa 19.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2595/111-2009 smerujúcej proti vysielaniu rádia SiTy 
Vysielateľ: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava   číslo licencie: R/87 
 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2540/109-2009     
(na vysielanie moderátorského vstupu z dňa 10.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2540/109-2009 smerujúcej proti vysielaniu rádia Expres 
Vysielateľ: D. Expres a.s., Bratislava    číslo licencie: R/66 
 
25/ Sťažnosti č. 2403/105-2009, č. 2434/106-2009, č. 2435/107-2009     
(na vysielanie programu Lampáreň z dňa 31.5.2009)  
Správa o šetrení sťažností č. 2403/105-2009, č. 2434/106-2009, č. 2435/107-2009 smerujúcich proti 
vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41 
 
26/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2350/102-2009        
(na vysielanie programu Dnes z dňa 30.5.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2350/102-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41 
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2892/120-2009        
(na vysielanie programu Čítanie na pokračovanie – Žena zo sekáča z dňa 9.7.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2892/120-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona    
 
28/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2394/104-2009     
(na vysielanie upútaviek na program WEBMASTER z dní 4.6.2009 a 5.6.2009 a programu 
WEBMASTER z dňa 8.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2394/104-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
29/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2706/114-2009     
(na vysielanie programu KRIMI Noviny z dňa 27.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2706/114-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
30/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3202/125-2009     
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ z dňa 29.5..2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3202/125-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
31/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3271/129-2009        
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 3.3.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3271/129-2009  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
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Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41 
 
32/ Sťažnosť č. 2565/110-2009      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 11.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2565/110-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.,    číslo licencie: T/41 
 
33/ Sťažnosť č. 2705/113-2009      
(na vysielanie Slunce, seno, erotika z dňa 28.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2705/113-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.,    číslo licencie: T/41 
 
34/ Kontrolný monitoring 
Správa č.42/09/TV o monitorovaní vysielania Televízie Turiec 
(monitorované dni: 12.06.2009 a 13.06.2009) 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.                číslo licencie: T/73 
 
35/ Kontrolný monitoring 
Správa č.30/09/TV o monitorovaní vysielania Hlohovskej televízie 
(monitorovaný deň: 30.4.2009 a 6.5.2009) 
Vysielateľ: Hlohovská televízia s.r.o., Hlohovec              číslo licencie: T/137 
 
36/ Kontrolný monitoring 
Správa č.43/09/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie 
(monitorované dni: 09.06.2009, 12.06.2009 a 16.06.2009) 
Vysielateľ: Dúbravská televízia, s.r.o.               číslo licencie: T/100 
 
37/ Kontrolný monitoring 
Správa č.40/09/TV o monitorovaní vysielania Púchovskej televízie 
(monitorované dni: 09.06.2009 a 12.06.2009) 
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o.            číslo licencie: T/92 
 
38/ SK: 129-PgO/O-1732/2009 z dňa 13.05.2009 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
39/ SK: 173-PgO/O-2160/2009 z dňa 04.06.2009 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: MAC TV s.r.o. 
 
40/ SK: 390-PgO/O-1982/2005 z dňa 08.11.2005 
§ 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z./ Noc vyvolených z dňa 24.10.2005 
ÚK: MAC TV s.r.o. 
 
41/ SK: 208-PgO/O-2826/2009 z dňa 23.06.2009 
§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z./ Magazín DSTV, príspevok o zhromaždení Harmónia z dňa 
21.05.2009 
ÚK: Perfects akciová spoločnosť  
 
42/ SK: 206-PgO/O-2824/2009 z dňa 23.06.2009 
§ 33 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. / reklamný spot na liek Dettol z dňa 05.05.2009 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 
43/ SK: 175-PgO/O-2162/2009 z dňa 19.05.2009 
§ 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z./ Televízne noviny, volebné štúdio z dňa 21.03.2009 
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ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 
44/ SK: 176-PgO/O-2163/2009 z dňa 19.05.2009 
§ 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z./ Dnes, informácie o programe Paľba z dňa 23.03.2009 
ÚP: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
45/ SK: 189-PgO/O-2731/2009 z dňa 02.06.2009 
§ 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z./ sponzorský odkaz Clavin Strong z dňa 23.04.2009 
ÚP: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
 
46/ SK: 172-PgO/O-2159/2009 z dňa 19.05.2009 
§ 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. / záznamy programu Panelák z dňa 07.04.2009 
ÚK: MAC TV s.r.o. 
 
47/ SK: 177-PgO/O-2164/2009 z dňa 04.06.2009 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: MAC TV s.r.o. 
 
48/ SK: 202-PgO/O-2558/2008 z dňa 20.05.2009 
§ 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z./ upútavka na program C.S.I. Las Vegas z dňa 20.02.2009 
ÚK: MAC TV s.r.o. 
 
49/ Sťažnosť č. 2872/118-2009 z dňa 13.07.2009 
Nevhodný obsah v programe Dievčatá to chcú tiež / Film+ 
 
50/ Sťažnosť č. 3351/132-2009 z dňa 13.08.2009 
zaradenie programovej služby TV NOVA do programovej ponuky prevádzkovateľov retransmisie 
T.F.M., spol. s r.o. a KATES s.r.o. 
 
51/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania: 
10:00 h – Rádio ON, s.r.o., Bratislava 
10:20 h - ADUT PLUS, a.s., Skalica 

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 654 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 09-14/1.525: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 167-LO/O-1961/2009 z dňa 15.05.2009 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚP: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza 
 
Uznesenie č. 09-14/2.526: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní, v správnom konaní č. 167-LO/O-1961/2009 zo dňa 15.05.2009 vo veci možného porušenia 
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ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z., vedené voči účastníkovi konania (ďalej aj 
„ÚK“): 
 
Jana Revická – INŠTAL 
Koncová 48 
971 01 Prievidza 
 
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. 167-LO/O-1961/2009 zo dňa 15.05.2009 z dôvodu, že odpadol dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/655: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
167-LO/O-1961/2009 zo dňa 15.05.2009 a zašle ho účastníkovi konania, Jana Revická – INŠTAL, 
Prievidza. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-14/656: Kancelária Rady oznámi výsledok správneho konania sťažovateľovi. 
T: ihneď          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK: 198-PLO/O-1741/2009 z dňa 30.06.2009 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 46 ods. 2 písm. k) a l) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚP: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom 
 
Uznesenie č. 09-14/3.527: 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. 198-
PLO/O-1741/2009 zo dňa 30.06.2009 vo veci možného porušenia ustanovenia § 46 ods. 2 písm. k) 
a l) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z., vedené 
voči účastníkovi konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Marián Dokupil – Doko Media 
Kollárova 1308/34 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
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  
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správne konanie č. 198-PLO/O-1741/2009 zo dňa 30.06.2009 z dôvodu, že odpadol dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/657: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
198-PLO/O-1741/2009 zo dňa 30.06.2009 a zašle ho účastníkovi konania, Marián Dokupil – Doko 
Media. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-14/658: Kancelária Rady oznámi výsledok správneho konania sťažovateľovi. 
T: ihneď          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 09-14/3.527.1: 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 držiteľovi 
licencie č. R/89, Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom vo veci možného nesplnenia 
povinnosti podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že neoznámil Rade 
zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto žiadosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/659: Kancelária Rady oznámi držiteľovi licencie č. R/89, Marián Dokupil – Doko 
Media začatie správneho konania a vyzve ho na vyjadrenie vo veci v lehote 10 dní odo dňa 
doručenia oznámenia. 
T: 08.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK: 210-PLO/O-2450/2009 z dňa 03.07.2009 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Michalovce 
 
Uznesenie č. 09-14/4.528: 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. 210-
PLO/O-2450/2009 zo dňa 03.07.2009 rozhodla, že účastník konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
RÁDIO KISS s.r.o. 
Sama Chalupku 20 
071 01 Michalovce 
 

porušil 
 
ustanovenie § 16 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že nemá uzatvorenú zmluvu s organizáciou 
kolektívnej správy práv Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, 
spravujúcou práva k predmetom ochrany, ktoré vysielateľ používa, 
 

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

 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/660: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
210-LO/O-2450/2009 zo dňa 03.07.2009 a zašle ho účastníkovi konania, RÁDIO KISS, s.r.o., 
Michalovce. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-14/661: Kancelária Rady oznámi výsledok správneho konania sťažovateľovi. 
T: ihneď          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK: 1131-LO/D-4049/2008 z dňa 16.10.2008 
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie č. R/79 
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica 
ÚP: 10:20 h 
 
Uznesenie č. 09-14/5.529: 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 predĺženie platnosti licencie v správnom konaní č. 1131-LO/D-4049/2008 zo dňa 
16.10.2009, účastníka konania (ďalej len „ÚK“): 
 
ADUT PLUS, a.s.  
Pri potoku 2 
909 01 Skalica 
 

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

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

Rada z dôvodu, že sa vedie správne konanie o predbežnej otázke, podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní s poukazom na ustanovenie § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní 
 

p r e r u šu j e  
 

správne konanie č. 1131-LO/D-4049/2008 vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie Rada bude 
v konaní pokračovať po skončení konania o predbežnej otázke, t.j. po právoplatnom rozhodnutí 
v správnom konaní vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. Počas prerušenia 
konania lehoty podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní neplynú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/662: 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. 1131-LO/D-4049/2008, zašle ho 
účastníkovi konania.  
T: 8.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK: 223-PLO/D-3233/2009 z dňa 30.07.2009 
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/211 
ÚK: Mestský bytový podnik, a.s., Vranov nad Topľou 
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Uznesenie č. 09-14/6.530: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 223-PLO/D-3233/2009 zo 
dňa 30.07.2009, posúdila  žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/211 účastníka konania: 
 
Mestský bytový podnik, a.s. 
Sídlisko Lúčna 819 
093 01 Vranov nad Topľou 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/211 zo dňa 16.07.2002  nasledovne: 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa : v zmysle splnenia oznamovacej 
povinnosti voči Telekomunikačnému úradu SR podľa zákona č. 610/2003 Z.z. zo dňa 22.10.2007. 
 1.1. Hlavná stanica: Mlynská 1334, 093 16 Vranov nad Topľou 
 1.2. Hlavná stanica: sídl. JUH 1049/53, 093 16 Vranov nad Topľou 
 
2.  Územný rozsah retransmisie: Vranov nad Topľou 
 
3.  Počet pripojených  účastníkov:  
 3.1. Mlynská:    467 
 3.2. sídl. JUH:   395 
      Spolu:               862 
 
4.  Ponuka programových služieb: 
4.1.KDS ul. Mlynská 
Základná ponuka: 
 televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TV VÝCHOD 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  
FUN RADIO 
 
Rozšírená ponuka:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TV 
VÝCHOD, TA3, ČT 1, ČT 2, RTL, PRO7, SAT1, Super RTL, RTL2, Eurosport, KIKA, BBC, 
Kabel1, MTV Europe, ARTE, ZDF, ARD, Animal Planet, Discovery Channel, MGM Channel, 
TELEVÍZO  
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  
FUN RADIO,   
 
4.2.KDS sídl. JUH 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TV VÝCHOD 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  
FUN RADIO,   
 
Rozšírená ponuka:  
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televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TV 
VÝCHOD, TA3, ČT 1, ČT 2, RTL, PRO7, SAT1, Super RTL, RTL2, Eurosport, KIKA, BBC, 
Kabel1, MTV Europe, ARTE, ZDF, ARD, Animal Planet, Discovery Channel, MGM Channel,  
TELEVÍZO  
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  
FUN RADIO.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/663: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 223-PLO/D-3233/2009 zo dňa 
30.07.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (Mestský bytový podnik, a.s., 
Vranov nad Topľou) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK: 200-LO/D-2693/2009 z dňa 29.06.2009 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/244 
ÚK: M-ELEKTRONIK, s.r.o., Martin 
 
Uznesenie č. 09-14/7.531: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 200-LO/D-2693/2009 zo 
dňa 29.06.2009, posúdila oznámenie zmeny v registrácii retransmisie č. TKR/244 účastníka 
konania: 
 
M-ELEKTRONIK  s.r.o. 
Mudroňa 7 
036 01 Martin 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/244 zo dňa 30.08.2005  nasledovne: 
 
1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa mení nasledovne: 
 „a/ vyníma sa podbod: 1.2. KDS Branč  
   b/ podbody 1.3-1.21 sa označujú 1.2-1.19“ 
  
2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie: 
 Z textu sa vyníma podbod: 2.2 Branč 
 
3. Bod 3.  Počet prípojok v KDS sa mení a znie nasledovne: 
          „3.1 Bartošova Lehôtka:  115 

           3.2 Cínobaňa:  200 
           3.3 Gánovce:  90 
           3.4 Hronská Dúbrava:  101 
           3.5 Kežmarok:  2588 
           3.6 Kravany nad Dunajom:  210 
           3.7 Krpeľany:  186 
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           3.8 Krupina:  1492 
           3.9 Malženice:  271 
           3.10 Nolčovo:  70 
           3.11 Pohorelá:  205 
           3.12 Sklabiňa:  117 
           3.13 Sokoľ:  130 
           3.14 Spišská Stará Ves:  537  
           3.15 Spišské Hanušovce:  114 
           3.16 Turany:  671 
           3.17 Turčianske Teplice:  582 
           3.18 Turňa nad Bodvou:  337 
           3.19 Nesvady:  556 
           Spolu:   8572 
 

4. Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie nasledovne: 
 
4.1.KDS Bartošova Lehôtka 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, 

Eurosport, Viasat Explorer, Hallmark, Jetix, Trojka, 
JOJ Plus, TV LUX, ÓČKO 
 

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM;  FUN RADIO, Rádio EXPRES 

 
4.2. KDS Cínobaňa  
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Music Box, 

ČT 1, ČT 2, Animal Planet, Nova Sport, Hallmark, 
Viasat History, Viasat Explorer, FILM+, Jetix, 
Eurosport, MGM, Trojka, JOJ plus, TV LUX , Musiq1, 
Óčko 

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; FUN RADIO, Jemné Melódie, OKEY 
Rádio  

 
4.3. KDS Gánovce 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Music Box, 

ČT 1, ČT 2, TV 5, Eurosport, Nova Sport, 
DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, MiniMax, 
Music TV Europe, CNN, RTL, Óčko, TV Poprad, 
Trojka 3, JOJ Plus, TV LUX, Óčko, RTL, PRO 7, 
Hastler Blue, Musiq1 

 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM;  FUN RADIO,  OKEY rádio, VIVA, 
Jemné Melódie, Rádio EXPRES 

 
4.4. KDS Hronská Dúbrava 
Základná ponuka : 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2,  

DISCOVERY, Viasat History, Óčko, Music Box, 
Trojka, JOJ Plus, Musiq1, Film+, Fishing & Hunting 
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rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas : Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
 Rádio_FM; OKEY rádio, FUN RADIO, VIVA, Jemné 
 Melódie, Rádio EXPRES 
 
4.5. KDS Kežmarok 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, KTV 

(Kežmarská televízia), Televízo, Music Box, ČT 1, 
Minimax, Zone Romantica, Trojka, JOJ plus, TV LUX, 
RTL 

Rozšírená ponuka:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, KTV 

(Kežmarská televízia), Televízo, Musiq1, Music Box, 
ČT 1, Minimax, Zone Romantica, Trojka, JOJ Plus, 
TV LUX , RTL, SAT 1, Nova sport, Fishing & 
Hunting, ČT 24, ČT 2, TV Óčko, ANIMAL PLANET, 
SPECTRUM, Music TV Europe, CNN, AXN, JETIX, 
DISCOVERY, Eurosport, Hallmark, Cartoon/TCM, 
Viasat Explorer, Viasat History, RTL, Club, MGM  

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
 Rádio_FM;  FUN RADIO, Jemné Melódie, OKEY 
 rádio, VIVA, Rádio EXPRES 
 
 
4.6. KDS Kravany nad Dunajom 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, DUNA,    M2, 

RTL Klub, TV Óčko,  MTV 1, MTV 2, Viasat History, 
FILM+, Trojka, Musiq1 

 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; OKEY rádio, FUN RADIO, VIVA, Jemné 
Melódie, Rádio EXPRES 

 
4.7. KDS Krpeľany 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

ČT 2, TV Óčko, Musiq 1, VOX, ANIMAL PLANET, 
Eurosport, Nova Sport, PRO 7, SUPER RTL, RTL 

 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; OKEY rádio, FUN RADIO, VIVA, Jemné 
Melódie, Rádio EXPRES 

 
 
4.8. KDS Krupina 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:   STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, TA 3, TV 

5Monde, BeBe TV, MINIMAX, RTL,  ROMANTICA,  
TV LUX, CNN, DUNA TV, ATELIER TV (ATV), 
KRUPINSKÁ TELEVÍZIA (KTV) 

Rozšírená ponuka:  



 13 

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, TA 3, JOJ, TV 
5Monde, BeBe TV, MINIMAX, RTL,  ROMANTICA,  
TV LUX, CNN, DUNA TV, ATELIER TV (ATV), 
KRUPINSKÁ TELEVÍZIA (KTV), Music Box,  ČT 1, 
ČT 2, Hallmark, DISCOVERY, JETIX, HUSTLER 
BLUE, ANIMAL PLANET, AXN, SPEKTRUM, 
MTV EUROPE, Nova Sport, Eurosport, FILMBOX, 
MGM, Viasat Explorer, Viasat History, Film+, DoQ, 
JOJ Plus, Fishing & Hunting  

rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; OKEY rádio, FUN RADIO, VIVA, Jemné 
Melódie, Rádio EXPRES 

 
4.9 KDS Malženice 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

ČT 2, Music Box, TV LUX, SUPER RTL, TV 
5Monde, PRO 7, TV Óčko, SAT 1  

Rozšírená ponuka:  
Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

ČT 2, Music Box, TV LUX, SAT 1, SUPER RTL, TV 
5Monde, PRO 7, TV Óčko, RTL, FILM BOX, 
Eurosport, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, 
Hallmark, MiniMax, Viasat Explorer, Viasat History, 
JOJ plus, Musiq 1 

 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; OKEY rádio, FUN RADIO, VIVA, Jemné 
Melódie, Rádio EXPRES  

 
4.10. KDS Nolčovo 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:   STV 1, STV 2,  Trojka, JOJ, TV Markíza, TA 3, ČT 1,  

ČT 2, Óčko, SAT 1, RTL 
 
rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; FUN RADIO, OKEY rádio, VIVA 
 
4.11. KDS Pohorelá 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

ČT 2, Music Box, Eurosport, Zone Romantica, Nova 
Sport, TV Óčko, PRO 7, DISCOVERY, ANIMAL 
PLANET, JETIX, CNN, MiniMax, LUX, MGM, JOJ 
Plus, RTL 

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      

Rádio_FM;   FUN RADIO, OKEY rádio, VIVA  
 
4.12. KDS Sklabiňa 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

JOJ Plus, ČT 2, Musiq 1, Óčko, DISCOVERY, MGM, 
Nova Sport, Viasat Explorer, TV LUX, AXN, 
Minimax, Hallmark, Eurosport 
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rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM;  FUN RÁDIO, Jemné Melódie, Rádio 
EXPRES, OKEY rádio 

 
4.13. KDS Sokoľ 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 

1, ČT 2, Musiq 1, LUX, PRO 7, JOJ Plus, Eurosport, 
RTL 

rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM;  FUN RADIO, RADIO KISS 

 
4.14.KDS Spišská Stará Ves 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

ČT 2, PTV 1, PTV 2, Óčko, Musiq 1, Super RTL, 
Viasat History, Viasat Explorer, TV LUX, Eurosport, 
Hallmark, JOJ Plus, TV 5 Monde 

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,    

Rádio_FM 
 

4.15. KDS Spišské Hanušovce 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

ČT 2, Music Box, Viasat History,  JOJ Plus, LUX 
 
rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,     

Rádio_FM;  
4.16. KDS Turany 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, JOJ Plus, 

Musiq 1, TA 3, ČT 1, TV 5 Monde, RTL, TV LUX. 
SAT 1 

 
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, JOJ Plus, 

Musiq 1, TA 3, ČT 1, ČT 2, TV 5 Monde, RTL, TV 
LUX, SAT 1, Music Box, AXN, FILM+, 
DISCOVERY, Nova Sport, Music TV Europe, 
Eurosport, Hallmark, JETIX, Viasat Explorer, Viasat 
History,  Minimax, Filmbox, Sport 1, ÓČKO, Extreme 
Sports, TV Patriot, DoQ, Fishing & Hunting, Animal 
Planet 

rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM;  FUN RADIO, Jemné Melódie, Rádio 
EXPRES, OKEY rádio, VIVA 

 
4.17. KDS Turčianske Teplice 
televízne programové služby: 
základný súbor: 
 STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 

Music Box,  TV 5Monde,  TV Patriot, TV LUX, RTL 
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rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 
Music Box,  TV 5Monde,  TV Patriot, TV LUX, RTL, 
ČT 2, CNN, Óčko, SAT 1, Hallmark, Eurosport, Nova 
Sport, ANIMAL PLANET, DISCOVERY, MiniMax, 
JETIX, Zone Romantica, BLUE HUSTLER, 
FILMBOX, Sport 1, MGM, Viasat Explorer, Viasat 
History, Extreme Sports, DoQ, Film+, JOJ Plus, 
Fishing & Hunting 

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      

Rádio_FM;  FUN RADIO, Jemné Melódie, OKEY 
rádio, VIVA, Rádio EXPRES 

4.18. KDS Turňa nad Bodvou 
televízne programové služby:  
základný súbor: 
 STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA3, DUNA 

TV,  RTL Klub,  Musicq 1,  TV 2, MTV 1, ATV 
         

rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA3, DUNA 
TV,  RTL Klub,  Musiq 1,  MTV 2, MTV 1, ATV, 
Nova Sport, Magyar ATV, ÓČKO, JETIX, JOJ Plus, 
TV 5 Monde, ČT 1, ČT 2, ČT 24, PRO 7, Eurosport, 
Minimax, SAT 1, Viasat History, Viasat Explorer, 
Music Box, DISCOVERY, Animal Planet 

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  

Rádio_FM; FUN RADIO,  RADIO KISS, OKEY 
rádio, VIVA, Jemné Melódie, Rádio EXPRES,  

 
4.19 KDS Nesvady 
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, Romantica, Minimax, 

Club,  Magyar ATV, TA3,  MTV 1, ATV 
Rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, Romantica, Minimax, 

Club,  Magyar ATV, TA3,  MTV 1, ATV, ČT 2, ČT 
24, Music Box, MGM, MTV 2,  Nova Sport, RTL 
Klub, DUNA TV, JOJ Plus, JOJ, Musiq 1, AXN, 
DISCOVERY, Animal Planet, Viasat Explorer, Viasat 
History, Hallmark, Filmbox, Eurosport, Trojka, TV 
LUX, CNN, Music TV Europe, ÓČKO, PRO 7   

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio _FM, ; FUN RADIO, Rádio EXPRES, VIVA, 
OKEY rádio, Jemné melódie.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 09-14/664: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 200-LO/D-2693/2009 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, spol. M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin 
a vyzve ho  na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK: 196-PLO/D-2643/2009 z dňa 23.06.2009 
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
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ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“, Trenčín 
 
Uznesenie č. 09-14/8.532: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
196-PLO/D-2643/2009 zo dňa 23.06.2009, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej 
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
„SLOVAKIA okolo sveta,  s.r.o.“ 
Mierové nám. 22 
911 01 Trenčín 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d e ľu j e  

 
spoločnosti „SLOVAKIA okolo sveta,  s.r.o.“, Mierové nám. 22, Trenčín, l i c e n c i u  č .  T D /  

 
na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
I. 

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

Štandard digitálneho príjmu: DVB-T 
      2.   Názov programovej služby: Televízia Trenčín  
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín / denne 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie    určenej 

radou (podľa podania účastníka konania č. 2643/2009 zo dňa 23.06.2009 a doplnenia 
podania č. 3151zo dňa 23.07.2009 )  

 a) Programová služba (100%): 
 1. Doplnkové vysielanie – max. 30 % 
            2. Programy -  min. 70 % 
            b) Programy (100 %)  

Spravodajský: 44 % 
Publicistický:  
- z toho politická publicistika: 0 % 
- ostatná publicistika 41 % 
Dokumentárny: 15% 
Dramatický: 0 % 
Zábavné programy:0 % 
Hudobný: 0 % 
Vzdelávací: 0 % 
Náboženský: 0 %  
Športový: 0 %  

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

verejnom záujme: min. 80 %  
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7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 
osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič alebo CD nosič 
v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, 
rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
podľa ustanovenia § 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  

9.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa 
ustanovenia § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

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

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného 
systému označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
589/2007 Z. z.) 

 
II. 

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

hlasovacích právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Trenčín zo dňa 12.06.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 12592/R. 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 12.06.2009; Oddiel: Sro, vložka 
číslo: 12592/R. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/665: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 196-LO/D-
2643/2009 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti „SLOVAKIA okolo sveta, s.r.o.“, Trenčín 
spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
SK: 371-LO/D-2640/2004 z dňa 06.12.2004            
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie č. R/74       
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Prešov 
 
Uznesenie č. 09-14/9.533: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 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.“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 371-
LO/D-2640/2004 zo dňa 06.12.2004 vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/74, 
účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
FLASH PREŠOV, spol. s r. o. 
Svätopluková 2 
080 01 Prešov 
 
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 : 
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Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

zamieta 
 
žiadosť o predĺženie platnosti  licencie č. R/74 z dôvodu nedodania žiadosti o predĺženie platnosti 
licencie v zákonom stanovenej lehote. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 09-14/666: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
371-LO/D-2640/2004 zo dňa 06.12.2004 a zašle ho účastníkovi konania, FLASH PREŠOV, spol. 
s r.o., Prešov. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
SK: 183-LO/D-2098/2009 z dňa 21.05.2009 
Oznámenie o zmene licencie č. R/95 
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE, s.r.o., Nová Bošáca 
 
Uznesenie č. 09-14/10.534: 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. 183-
LO/D-2098/2009 zo dňa 21.05.2009, posúdila oznámenie o zmene licencie č. R/95 účastníka 
konania (ďalej aj „ÚK“) 

 
MEDIAPOLIS HC TRADE, s.r.o. 
Nová Bošáca 502 
913 08 Nová Bošáca 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

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

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

 
mení 

 
licenciu č. R/95 zo dňa 07.11.2006 v znení neskorších zmien takto: 

 
Čl. II. sa mení a znie: 
Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 
15.06.2009, Oddiel,: Sro, vložka číslo 15972/R 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 15.06.2009, Oddiel: Sro, 
vložka číslo 15972/R 

 
Čl. III. sa mení a znie: 
Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby doručenej Rade 
dňa 14.07.2009 (č.d.p. 2898/2009 ): 
 
1. Programové typy: 
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1.1 Spravodajstvo: min. 0,91 % 
1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 0 % 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Detské programy: 0 % 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 % 
1.3.4 Zábavné  programy: 3,64 % 
1.3.5 Hudobné programy: min. 11,55 % 
1.4. Ostatný program – 83,9 % 
 
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 
 
3. Podiel vysielacieho času  (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: min. 3,1 %“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 09-14/667: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 183-LO/D-2098/2009 zo dňa 
21.05.2009 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MEDIAPOLIS 
HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
SK: 201-LO/D-2762/2009 z dňa 03.07.2009 
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/183 
ÚK: PO-MA s.r.o., Banská Štiavnica 
 
Uznesenie č. 09-14/11.535: 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. 201-
LO/D-2762/2009 zo dňa 03.07.2009, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. 
TKR/183 z dôvodu zmeny obsahu programovej ponuky účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
PO - MA s.r.o. 
Antolská 33 
969 01 Banská Štiavnica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/183 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/183/2001 zo dňa 05.06.2001 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a znejú takto: 
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Bod 4. sa mení a znie nasledovne: 
 
4. Ponuka programových služieb: 
 
4.1 KDS Banská Štiavnica – Križovatka 
 
Televízne programové služby: 
  
základný súbor:  STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, RTL, Minimax, 
Music Box, Óčko, Televízo, CNN, VIO TV, Eurosport, TV BARRANDOV; 
 
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, RTL, Minimax, 
Music Box, Óčko, Televízo, CNN, VIO TV, TV NOE, Eurosport, Spektrum, Nova sport, AXN, 
Discovery Channel, Hallmark, Viasat History, Viasat Explorer/Spice, Travel Channel, Film +, JOJ 
plus, TV BARRANDOV, TV LUX; 
 
rozšírený súbor + filmový balík HBO: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 
2, RTL, Minimax, Music Box, Óčko, Televízo, CNN, VIO TV, TV NOE, Eurosport, Spektrum, 
Nova sport, AXN, Discovery Channel, Hallmark, Viasat History, Viasat Explorer/Spice, Travel 
Channel, Film +, JOJ plus, HBO, HBO2, HBO Comedy, TV LUX, TV BARRANDOV; 
 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; VIVA; 
 
4.2 KDS Banská Štiavnica - Drieňová 
 
Televízne programové služby: 
  
základný súbor:  STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, RTL, RAI 3, 
Minimax, Music Box, Óčko, Televízo, CNN, VIO TV, PRO 7, TV BARRANDOV; 
 
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, RTL, RAI 3, 
Minimax, Music Box, Óčko, Televízo, CNN, VIO TV, PRO 7, Eurosport, Spektrum, Nova sport, 
AXN, Discovery Channel, Hallmark, Viasat History, Viasat Explorer/Spice, Travel Channel, Film 
+, JOJ plus, TV BARRANDOV, TV LUX; 
 
rozšírený súbor + filmový balík HBO: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 
2, RTL, RAI 3, Minimax, Music Box, Óčko, Televízo, CNN, VIO TV, PRO 7, Eurosport, 
Spektrum, Nova sport, AXN, Discovery Channel, Hallmark, Viasat History, Viasat Explorer/Spice, 
Travel Channel, Film +, JOJ plus, HBO, HBO2, HBO Comedy, TV BARRANDOV, TV LUX; 
 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; VIVA; 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/668: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 201-LO/D-2762/2009 zo dňa 
03.07.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
SK: 220-LO/O-2802/2009 z dňa 10.07.2009 
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/101 
ÚP: Jana Revická – Inštal, Prievidza 
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Uznesenie č. 09-14/12.536: 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  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 220-LO/D-
2802/2009 zo dňa 10.07.2009 vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/101 
účastníka konania: 

 
Jana Revická - INŠTAL 
Koncová 48 
971 01 Prievidza 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/101 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/101/97 zo dňa 09.10.2007 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
 

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa: 
1.1. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 456/01-TN/KDS zo dňa 08.08.2001 

- hlavná stanica - lokalita: Prievidza, Dlhá ulica 48 
1.2. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 457/01-TN/KDS zo dňa 08.08.2001 

- hlavná stanica - lokalita: Dolné Vestenice, Gumárenská č. 338 
1.3. registrácie telekomunikačnej činnosti č, 458/01-TN/KDS zo dňa 08.08.2001 

- hlavná stanica - lokalita: Malá Čausa, Obecný úrad 
 
2. Územný rozsah retransmisie: 

Prievidza - Dlhá ulica, Dolné Vestenice, Malá Čausa 
 

3. Počet prípojok: 
3.1. KDS Prievidza                             4906 
3.2. KDS Dolné Vestenice                   438 
3.3. KDS Malá Čausa                           150 
spolu:                                                   5494 

 
4. Ponuka programových služieb: 

4.1. KDS Prievidza 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, TV Prievidza, 
MusicBox, ČT1,ČT2, SPEKTRUM, MINIMAX, HALLMARK, RTL, VIVA, 
EURONEWS, Eurosport, AXN, Animal Planét, JETIX, TELEVÍZO, Discovery Channel, 
TV NOE, Trojka, JOJ PLUS, Televízia AVT Prievidza, TV LUX 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
RádioFM; VIV A, rádio OKEY, Beta Rádio 
 
4.2. KDS Dolné Vestenice 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, ČT 1, SAT 1, RTL 2, PRO 7, 
VIV A, Super RTL, ČT 2, TA3, JOJ, Discovery Channel, Trojka, JOJ PLUS, Televízia AVT 
Prievidza 
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rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
RádioFM; VIV A, rádio OKEY, Beta Rádio 
 
4.3. KDS Malá Čausa 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, PRO 7, VIV A, TELEVÍZO, ČT 
1, ČT 2, TA3, JOJ, Trojka, JOJ PLUS 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
RádioFM; VIV A, rádio OKEY, Beta Rádio. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/669: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 220-LO/D-2802/2009 zo dňa 
10.07.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Jana Revická - INŠTAL, 
Prievidza) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK: 218-PLO/D-2246/2009 z dňa 29.05.2009 
Žiadosť o zmenu licencie č. T/181 
ÚP: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany  
 
Uznesenie č. 09-14/13.537: 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. 218-PLO/D-2246/2009 zo dňa 
29.05.2009 posúdila žiadosť o zmenu údajov uvedených v oznámení o zmene licencie č. T/181, 
účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):  
 
TV Karpaty, s.r.o. 
Bodona 777/30 
921 01 Piešťany 
 
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/181/2006 zo dňa 25.04.2006 nasledovne: 
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/181 sa v časti IV. Bode 1. menia takto: 

 
„IV: 

 
1. Držiteľ licencie je povinný dodržať všetky podmienky viažuce sa  k prideleniu frekvencie. Podľa 
ustanovenia  § 68 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov 
frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je povinný 
zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci 
s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámiť Rade pre 
vysielanie a retransmisiu. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list č. 2122/10/2006 zo dňa 
04.05.2006, vydaný telekomunikačným úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom 
využitia frekvenčného spektra Slovenskej republiky prideľuje: 
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Frekvencia:     48.kanál 
Lokalita:     Piešťany 
Frekvenčný list:   2122/10/2006, zo dňa 04.05.2006 
Frekvencia sa prideľuje do:     31.12.2010 (na základe stanoviska TÚ SR č. 3117/10/2009)“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/670: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 218-PLO/D-2246/2009  
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, TV Karpaty, s.r.o., Piešťany, spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK: 181-LO/D-2110/2009 z dňa 22.05.2009 
Žiadosť o zmenu licencie č. T/176 
ÚK: Radoslav Haring 
 
Uznesenie č. 09-14/14.538: 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. 181-LO/D-2110/2009 zo 
dňa 22.05.2009 posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v oznámení o zmene licencie č. 
T/176, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):  
 
Radoslav Haring – „PANORÁMA PRODUCTIONS“ 
Fraňa Kráľa 867/39 
966 81 Žarnovica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

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

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

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/176 zo dňa 22.11.2005 nasledovne: 
 
1. Článok III. sa mení a znie: 
„1)  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 08.06.2009 (č. podania 2386/2009, doplnené podľa podania č. 2899/2009):  
 
1. Programová služba (100%)   
Doplnkové vysielanie: max. 33,5 % 
Programy: min. 66,5 %   
2. Programy (100%) 
Spravodajstvo: 26 %    
Publicistika: a)   politická – 4,5 % 
                     b)   ostatná –   41,5 % 
Dokumentárne programy –   16 % 
dramatické programy –  0 % 
zábavné programy- 8 % 
hudobné programy– 0 % 
vzdelávacie programy–   0 % 
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náboženské programy –  0% 
detské programy – 0 % 
šport –  4 %“ 
 
2. Článok III. bod 3 sa mení a znie: 
„3) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov 
vo verejnom záujme: min. 72 %“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/671: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 181-LO/D-2110/2009  
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, Radoslav Haring – „PANORÁMA 
PRODUCTIONS“, Žarnovica spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK: 204-PLO/D-2704/2009 z dňa 30.06.2009 
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov č. R/99 
ÚK: Rádio ON, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:00 h 
 
Uznesenie č. 09-14/15.539: Rada odročila prejednávanie veci na najbližšie zasadnutie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/672: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 204-PLO/D-2704/2009 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK: 209-PLO/D-2761/2009 z dňa 03.07.2009 
Žiadosť o zmenu licencie č. T/224 
ÚK: MV Média, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 09-14/16.540: 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. 209-PLO/D-2761/2009 zo dňa 
03.07.2009  posúdila žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/224, účastníka 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
MV Média, s.r.o. 
Vodná 8 
040 01 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
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/224 zo dňa 21.10.2008 nasledovne: 



 25 

 
1. Článok I. ods. 1 sa mení a znie: 
Názov programovej služby: TV REGION 
 
2. Článok III. sa mení a znie: 
1)  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 
dňa 21.07.2009 (č. podania 3029/2009):  

a) Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max.  20 % 
2. Programy: min. 80 % (z toho preberaný program – 0 %) 

 
b) Programy: (100 %) 

 1. Spravodajstvo: 20 % 
            2. Publicistika: 
    2.1 Politická publicistika: 0 % 
      2.2 Ostatná publicistika:  71 % 
            3. Dokumentárne programy:  0 % 
            4. Dramatické programy: 0 % 
            5. Zábavné programy: 7 % 
            6. Hudobné programy: 0 % 
            7. Vzdelávacie programy: 0 % 
            8. Náboženské programy : 0 % 
            9. Šport: 0 % 
          10. Detské programy: 2 % 
 
2) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 20 % 
 
3) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade (ustanovenie § 
16 písm. e) zákona 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) 
4) Jazyk vysielania: slovenský  
 
5) Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby:  
6) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi:  
podľa §23 až §25 zákona č.308/2000 Z. z. 
 
7) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti:  
podľa vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.  
 
8) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.:  
vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/673:  Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK: 199-LO/D-2731/2009 z dňa 02.07.2009 
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Oznámenie o zmene licencie č. T/205 
ÚK: KID, a.s., Poprad   
 
Uznesenie č. 09-14/17.541: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 
príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila oznámenie o zmenu licencie 
v časti týkajúcej sa právnych pomerov v správnom konaní č. 199-LO/O-2731/2009, doručenú Rade 
dňa 2.7.2009, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):  
 
KID a.s. 
Partizánska 686 
058 01 Poprad 
 
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 
 

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

Rada z dôvodu, že sa začalo konanie o predbežnej otázke, podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní s poukazom na ustanovenie § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní 
 

p r e r u šu j e  
 

správne konanie č. 199-LO/O-784/2008 vo veci oznámenia o zmene licencie v časti týkajúcej sa 
právnych pomerov držiteľa licencie č. T/205. Rada bude v konaní pokračovať po skončení konania 
o predbežnej otázke, t.j. po právoplatnom rozhodnutí v správnom konaní vo veci možného 
naplnenia skutkovej podstaty podľa § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. - uskutočnenia 
prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej 
služby alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej 
programovej služby v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o 
udelení licencie bez predchádzajúceho súhlasu rady s takým prevodom. Počas prerušenia konania 
lehoty podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní neplynú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/674: 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. 199-LO/D-4049/2008, zašle ho 
účastníkovi konania. 
T: ihneď          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 09-14/17.542: 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 držiteľovi 
licencie č. T/205, spoločnosti KID, a.s., Poprad, vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty 
podľa § 54 ods. 1 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z. - uskutočnenia prevodu podielu na základnom 
imaní vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby alebo podielu na 
hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby v čase do 
24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie bez 
predchádzajúceho súhlasu rady s takým prevodom. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 09-14/675: 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: 08.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2621/112-2009        
(na vysielanie programov Televízne noviny a DNES z dní 12.6. a 14.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2621/112-2009  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-14/18.543: 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 § 16 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že v príspevku Zaútočil na ženu odvysielanom 
v programe Dnes dňa 12.06.2009 o cca 19:27 hod., mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/676: 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: 08.09.2009              Z: PLO 
  
Uznesenie č. 09-14/18.544: 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 § 16 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že dňa 14.06.2009 o cca 19:25 hod. odvysielal 
v rámci programu Dnes príspevok Odvolávanie premiéra Fica, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/677: 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: 08.09.2009              Z: PLO 
 
Úloha č. 09-14/678: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správnych konaní. 
T: 04.09.2009              Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2616/119-2009      
(na vysielanie programov Noviny a Šport z dní  od 24.5. do 7.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2616/119-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                           číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 09-14/19.545: 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 č. 2616/119-2009 smerujúcu voči MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/679: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.09.2009              Z: PLO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2815/115-2009       
(na vysielanie programu Utekajme, už ide! z dňa 29.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č.2815/111-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-14/20.545: 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 č. 2815/115-2009 voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 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. 09-14/680: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.09.2009              Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažností  
Sťažnosť č.2851/116-2009 a č 2900/121-2009 
(na vysielanie Púchovského magazínu  z dňa 5.6. – 11.6.2009)  
Správa o šetrení sťažností č. č.2851/116-2009 a č 2900/121-2009 smerujúcej proti vysielaniu 
Púchovskej televízie 
Vysielateľ:  Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov   číslo licencie:T/92  
 
Uznesenie č. 09-14/21.546: 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 Mestský bytový podnik, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 
písm. a) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 09.06.2009 o cca 18:00 
odvysielal v rámci programu Púchovský magazín príspevok o parkovisku na Holého ulici v 
Púchove, v ktorom 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 a ktorý mohol spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahnuť do 
práva na zachovanie dobrej povesti v príspevku uvedeného exekútora. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 09-14/681: 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: 08.09.2009              Z: PLO 
 
Úloha č. 09-14/682: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 04.09.2009              Z: PgO 
 
Uznesenie č. 09-14/21.547: 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 č. 2900/121-2009 voči vysielateľovi Mestský bytový podnik, s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/683: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.09.2009              Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2249/96-2009     
(na vysielanie seriálu Profesionáli  z dňa 29.5.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2249/96-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-14/22.548: 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 č. 2249/96-2009 smerujúcu voči 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. 09-14/684: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.09.2009              Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2595/111-2009     
(na vysielanie z dňa 19.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2595/111-2009 smerujúcej proti vysielaniu rádia SiTy 
Vysielateľ: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava   číslo licencie: R/87 
 
Uznesenie č. 09-14/23.549: 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 č. 2595/111-2009 voči SITY MEDIA s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a 
ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 09-14/685: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 04.09.2009              Z: PgO 
 
Uznesenie č. 09-14/23.550: 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 SITY MEDIA, 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 dňa 
19.06.2009.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/686: 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: 08.09.2009              Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2540/109-2009     
(na vysielanie moderátorského vstupu z dňa 10.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2540/109-2009 smerujúcej proti vysielaniu rádia Expres 
Vysielateľ: D. Expres a.s., Bratislava    číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 09-14/24.551: 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 č. 2540/109-2009 smerujúcu voči D.EXPRES, a.s., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/687: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Sťažnosti č. 2403/105-2009, č. 2434/106-2009, č. 2435/107-2009     
(na vysielanie programu Lampáreň z dňa 31.5.2009)  
Správa o šetrení sťažností č. 2403/105-2009, č. 2434/106-2009, č. 2435/107-2009 smerujúcich proti 
vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-14/25.552: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosti  č. 2403/105-2009, č. 2434/106-2009, č. 2435/107-2009, smerujúce  voči MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala  sťažnosti  podľa ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z.z. za neopodstatnené.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/688: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
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T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2350/102-2009        
(na vysielanie programu Dnes z dňa 30.5.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2350/102-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-14/26.553: 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 § 16 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 30.05.2009 o cca 19:20 hod. odvysielal 
v programe Dnes príspevok Predražená budova, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/689: 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: 08.09.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-14/690: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2892/120-2009        
(na vysielanie programu Čítanie na pokračovanie – Žena zo sekáča z dňa 9.7.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2892/120-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 09-14/27.554: 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 č. 2892/120-2009 smerujúcu voči  Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/691: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2394/104-2009     
(na vysielanie upútaviek na program WEBMASTER z dní 4.6.2009 a 5.6.2009 a programu 
WEBMASTER z dňa 8.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2394/104-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 09-14/28.555: 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 č. 2394/104-2009 voči 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. 09-14/692: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2706/114-2009     
(na vysielanie programu KRIMI Noviny z dňa 27.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2706/114-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-14/29.556: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne 
konanie voči MAC TV, s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 27.06.2009 o cca 19:00 odvysielal v programe KRIMI Noviny príspevok 
s názvom Psy v otrasných podmienkach, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a 
nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/693: 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: 08.09.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-14/694: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3202/125-2009     
(na vysielanie programu Noviny TV JOJ z dňa 29.5..2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3202/125-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-14/30.557: 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 č. 3202/125-2009 smerujúcu voči MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/695: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
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T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3271/129-2009        
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 3.3.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3271/129-2009  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-14/31.558: 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. 3271/129-2009,  vedenú  voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.,  a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/696: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi  dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Sťažnosť č. 2565/110-2009      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 11.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2565/110-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.,    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-14/32.559: 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 § 16 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že dňa 11.06.2009 o cca 19:03 hod. odvysielal 
v rámci programu Televízne noviny príspevok Kvalita kúpeľov, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/697: 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: 08.09.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-14/698: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Sťažnosť č. 2705/113-2009      
(na vysielanie Slunce, seno, erotika z dňa 28.6.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2705/113-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.,    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-14/33.560: 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 
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predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. 
preverila sťažnosť evidovanú pod č. 2705/113-2009, smerujúcu voči MARKÍZA - SLOVAKIA, 
spol. 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. 09-14/699: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.42/09/TV o monitorovaní vysielania Televízie Turiec 
(monitorované dni: 12.06.2009 a 13.06.2009) 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.                číslo licencie: T/73 
 
Uznesenie č. 09-14/34.561: 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. 42/09/TV o monitorovaní vysielania 
Televízie Turiec skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa Televízia Turiec,  s.r.o., 
z dňa 12.06. 2009 a 13.06.2009 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/700: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.30/09/TV o monitorovaní vysielania Hlohovskej televízie 
(monitorovaný deň: 30.4.2009 a 6.5.2009) 
Vysielateľ: Hlohovská televízia s.r.o., Hlohovec              číslo licencie: T/137 
 
Uznesenie č. 09-14/35.562: 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. 30/09/TV o monitorovaní vysielania 
Hlohovskej televízie skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa Hlohovská televízia,  
s.r.o. z  dňa 30.04.2009 a 06.05.2009 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/701: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.43/09/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie 
(monitorované dni: 09.06.2009, 12.06.2009 a 16.06.2009) 
Vysielateľ: Dúbravská televízia, s.r.o.               číslo licencie: T/100 
 
Uznesenie č. 09-14/36.563: 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 Dúbravskej televízii s.r.o., vo veci možného porušenia § 35 ods. 5 zákona č. 
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308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že dňa 12.06.2009 prerušil zaradením reklamy program Pole 
position, ktorého trvanie nepresahovalo 30 min.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/702: 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: 08.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 37/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.40/09/TV o monitorovaní vysielania Púchovskej televízie 
(monitorované dni: 09.06.2009 a 12.06.2009) 
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o.            číslo licencie: T/92 
 
Uznesenie č. 09-14/37.564: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 
40/2009/TV o monitorovaní vysielania Púchovskej televízie skonštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní videotextu zo dňa 09.06.2009 a v monitorovanom vysielaní zo dňa 12.06.2009 vysielateľa 
MESTSKÝ  BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., s licenciou č. T/92 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/703: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
SK: 129-PgO/O-1732/2009 z dňa 13.05.2009 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 09-14/38.565: 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. 129-PgO/O-1732/2009 Slovenská televízia,   

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že nezabezpečil, aby sponzorovaný program OTO 2008, odvysielaný dňa 11.3.2009 o cca 20.15 
hod. priamo nepodporoval predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora, a to najmä 
osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených výrobkoch alebo službách. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 
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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 3.000,0 €, slovom tritisíc 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. 09-14/704: 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: 08.09.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-14/705: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
SK: 173-PgO/O-2160/2009 z dňa 04.06.2009 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: MAC TV s.r.o. 
 
Uznesenie č. 09-14/39.566: 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. 173-PgO/O-2160/2009 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že v programe PRVÉ Noviny a.s. dňa 09.03.2009 o cca 17:28 hod. odvysielal príspevok MAJSTER 
SVETA, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti, 
osobnej cti, dobrej povesti a dobrého mena v ňom prezentovanej 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 10.000,0 €, slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***09, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 09-14/706: 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: 25.09.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-14/707: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
SK: 390-PgO/O-1982/2005 z dňa 08.11.2005 
§ 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z./ Noc vyvolených z dňa 24.10.2005 
ÚK: MAC TV s.r.o. 
 
Uznesenie č. 09-14/40.567: 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. 390-PgO/O-1982/2005 MAC 
TV s.r.o. 
 

porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že dňa 24.10.2005 o cca 22.30 hod. odvysielal program Noc Vyvolených, pri ktorom neuplatnil 
Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia § 20 
ods. 6 určila Rada,  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 1.659,69 slovom 
jedentisícšesťstopäťdesiatdeväť eur a šesťdesiatdeväť centov. 
 
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. 09-14/708: 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 MAC TV 
s.r.o. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 41/ 
SK: 208-PgO/O-2826/2009 z dňa 23.06.2009 
§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z./ Magazín DSTV, príspevok o zhromaždení Harmónia z dňa 
21.05.2009 
ÚK: Perfects akciová spoločnosť  
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Uznesenie č. 09-14/41.568: 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 podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 208-PgO/O-2826/2009 P e r f e c t s  akciová 
spoločnosť, 

p o r u š i l 

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

tým, 
 
že v programe Magazín DSTV dňa 21.05.2009 odvysielal príspevok informujúci o zhromaždení 
v organizácii občianskeho združenia AT Harmónia s cieľom vytvorenia územnej autonómie, 
v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 

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. 09-14/709: 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: 25.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 42/ 
SK: 206-PgO/O-2824/2009 z dňa 23.06.2009 
§ 33 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. / reklamný spot na liek Dettol z dňa 05.05.2009 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 
Uznesenie č. 09-14/42.569: 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. 206-PgO/O-2824/2009  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 33 ods.5 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 

že dňa 05.05.2009 odvysielal o cca 19.22 hod. reklamný spot na liek Dettol, pri ktorom 
nezabezpečil, aby spot na liek obsahoval jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie 
poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácií pre používateľov lieku 
pribalenej k lieku,  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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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. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 4.000,00 €, slovom štyritisíc eur. 
 
Podľa ustanovenia § 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,KS2824. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/710: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - pokuty a doručí ho účastníkovi konania  
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-14/711: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
SK: 175-PgO/O-2162/2009 z dňa 19.05.2009 
§ 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z./ Televízne noviny, volebné štúdio z dňa 21.03.2009 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 
Uznesenie č. 09-14/43.570: 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. 175-PgO/O-2162/2009 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. 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 21.03.2009 o cca 19:00 hod odvysielal v programe Televízne noviny informácie týkajúce sa  
programu Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio), ktoré naplnili definíciu skrytej reklamy podľa 
§ 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.,  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
v súlade s § 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 10.000,00 €, slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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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 2162. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/712: 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: 25.09.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-14/713: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 44/ 
SK: 176-PgO/O-2163/2009 z dňa 19.05.2009 
§ 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z./ Dnes, informácie o programe Paľba z dňa 23.03.2009 
ÚP: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 09-14/44.571: 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. 176-PgO/O-2163/2009 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. 
 

porušil povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 23.03.2009 o cca 19.20 hod. odvysielal v rámci programu Dnes informácie o pripravovanom 
programe Paľba, ktoré naplnili definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 
Z.z.,  
 
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. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10.000,00 €, slovom desaťtisíc eur. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***09, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/714: 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 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 25.09.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-14/715: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
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K bodu 45/ 
SK: 189-PgO/O-2731/2009 z dňa 02.06.2009 
§ 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z./ sponzorský odkaz Clavin Strong z dňa 23.04.2009 
ÚP: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 09-14/45.572: 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. 189-PgO/O-2731/2009 TAM ART PRODUCTIONS, 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 23.04.2009 v čase o 06:00 hod., 06:25 hod., 06:59 hod., 07:27 hod., 07:59 hod. 08:28 hod.  
odvysielal sponzorovaný program Správy o počasí, ktorý nebol označený názvom 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. 09-14/716: 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: 25.09.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-14/717: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 46/ 
SK: 172-PgO/O-2159/2009 z dňa 19.05.2009 
§ 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. / záznamy programu Panelák z dňa 07.04.2009 
ÚK: MAC TV s.r.o.  
 
Uznesenie č. 09-14/46.573: 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. 172-PgO/O-2159/2009 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 
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že neposkytol na základe vyžiadania Rady súvislý záznam vysielania programu Panelák, 
vysielaného dňa 07.04.2009 od cca 21:26 hod.,   
 
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. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 2.000,00 €, slovom dvetisíc 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. pokuta je 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. 09-14/718: 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: 25.09.2009                 Z: PLO 
 
K bodu 47/ 
SK: 177-PgO/O-2164/2009 z dňa 04.06.2009 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: MAC TV s.r.o. 
 
Uznesenie č. 09-14/47.716: 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. 177-PgO/O-2164/2009 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. 09-14/719: 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: 25.09.2009                 Z: PLO 
 
K bodu 48/ 
SK: 202-PgO/O-2558/2008 z dňa 20.05.2009 
§ 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z./ upútavka na program C.S.I. Las Vegas z dňa 20.02.2009 
ÚK: MAC TV s.r.o. 
 
Uznesenie č. 09-14/48.575: 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. 202-PgO/O-2558/2008 vedené voči MAC TV s.r.o. sa podľa § 30 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
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z a s t a v u j e ,  

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/720: 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: 08.09.2009                 Z: PLO 
 
K bodu 49/ 
Sťažnosť č. 2872/118-2009 z dňa 13.07.2009 
Nevhodný obsah v programe Dievčatá to chcú tiež / Film+ 
 
Uznesenie č. 09-14/49.576: 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 sťažnosť č. 
2186/94-2009 zo dňa 26.05.2009 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. 09-14/721: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 04.09.2009                 Z: PLO 
 
K bodu 50/ 
Sťažnosť č. 3351/132-2009 z dňa 13.08.2009 
zaradenie programovej služby TV NOVA do programovej ponuky prevádzkovateľov retransmisie 
T.F.M., spol. s r.o. a KATES s.r.o. 
 
Uznesenie č. 09-14/50.577: 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/41, spoločnosti KATES, s.r.o., Považská Bystrica, vo veci 
možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/722: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť KATES, s.r.o., o začatí 
správneho konania v zmysle prijatého uznesenia a vyzve ju na vyjadrenie sa k predmetu správneho 
konania v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy.  
 
Úloha č. 09-14/723: Kancelária Rady požiada Telekomunikačný úrad SR o prešetrenie obsahu 
programovej ponuky spoločnosti KATES, s.r.o. v meste Považská Bystrica. 
T: ihneď                 Z: PLO 
 
Uznesenie č. 09-14/50.578: 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/143, spoločnosti T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad 
Váhom, vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 09-14/724: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť T.F.M., spol. s r.o. o začatí 
správneho konania v zmysle prijatého uznesenia a vyzve ju na vyjadrenie sa k predmetu správneho 
konania v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy.  
 
Úloha č. 09-14/725: Kancelária Rady požiada Telekomunikačný úrad SR o prešetrenie obsahu 
programovej ponuky spoločnosti T.F.M., spol. s r.o. v meste Nové mesto nad Váhom. 
T: ihneď                 Z: PLO 
 
51/ Rôzne 
1/ Správa zo zahraničnej služobnej cesty, 44. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú 
televíziu Rady Európy / Štrasburg, 10. – 11. júna 2009 
 
Uznesenie č. 09-14/51.579: Rada schválila správu zo zahraničnej cesty v Štrasburgu z dní 10. 
a 11.06.2009. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
                         
2/ Správa zo zahraničnej pracovnej cesty v Bruseli dňa 23.07.2009 
 
Uznesenie č. 09-14/51.580: Rada schválila správu zo zahraničnej cesty v Bruseli dňa 23.07.2009. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/726: Kancelária Rady prerokuje s Ministerstvom Kultúry Slovenskej republiky 
možnosti legislatívnej zmeny § 37 a) ods. 2  zákona č. 308/2000 Z.z. v súlade so závermi zo 
stretnutia v Bruseli dňa 23.07.2009. 
T: 25.09.2007              Z: PLO    
 
Úloha č. 09-14/727: Kancelária Rady vypracuje právnu analýzu, ktorá zhodnotí možnosti 
a prostriedky potrebné pre efektívne vynucovanie povinností ustanovených v § 36 zákona č. 
308/2000 Z.z. (článok 18 smernice o audiovizuálnych mediálnych službách) v súlade so závermi zo 
stretnutia v Bruseli dňa 23.07.2009.  
T: 25.09.2007              Z: PLO    
 
3/ Rozhodnutie č. RL/28/2009 
 
Rada prijala informáciu o rozhodnutí č. RL/28/2009 na vedomie. 
 
4/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac júl 2009 
 
Uznesenie č. 09-14/51.581: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na vedomie prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci júl 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 júl 2009 v plnej výške všetkým členom Rady  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-14/728: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.09.2009                 Z: OE 
 
5/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. júlu 2009 
 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpotových prostriedkov k 31.07.2009. 
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6/ Ternín plnenie úloh 
 
Rada zmenila termín  splnenia úlohy č. 09-12/512 a úlohy  č. 09-13/577 na 8.9.2009. 
T: 8.9.2009                                                                                                                        Z: PLO      
 
 
V Bratislave dňa 25.08.2009 
 
 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
                                                                      

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


