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Zápisnica č. 15/2009 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 08.09.2009 o 09:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 

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

 
1/Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 224-PLO/D-3239/2009 zo dňa 31.07.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
 
3/ SK č.: 229-PLO/D-3364/2009 zo dňa 14.08.2009 
vo veci žiadosti  o predĺženie platnosti licencie pre televízne vysielanie 
ÚK: Humenská televízia, s.r.o.       číslo licencie: T/94                                                                                   
 
4/ SK č.: 230-PLO/D-3372 zo dňa 17.08.2009 
vo veci žiadosti  o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: City ONLINE, s.r.o.                                                                                      
 
5/ SK: 204-PLO/D-2704/2009 zo dňa 30.06.2009 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľ 
licencie č. R/99 
ÚK: Radio ON s.r.o. 
 Ľudovít Jakubove 
 Leverage Systems s.r.o. 
 Spiral Solutions SE /Ing. Ľuboš Varga-riaditeľ/ 
ÚP : 10:00 hod.  
 
6/ Sťažnosť č. 2101/93-2009 zo dňa 21.05.2009 
Sťažovateľ: právnická osoba 
Predmet sťažnosti: zaradenie programovej služby PRIMA 
 
7/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2996/124-2006       
(na vysielanie programu ŠTÚDIO REGIÓN z dňa 13.07.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2996/124-2006 smerujúcej proti vysielaniu RTV Prievidza 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.   číslo licencie: T/43 
 
8/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3010/123-2009      
(na vysielanie Telerána z dňa 20.7.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3010/123-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o.     číslo licencie: T/41 
 
9/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3275/128-2009       
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(na vysielanie programu KRIMI Noviny z dňa 2.8.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3275/128-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
10/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2871/117-2009        
(na vysielanie programu Soirée z Mlynskej doliny z dňa 12.7.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2871/117-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
11/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3258/126-2009 zo dňa 3.8.2009      
(na vysielanie filmu Desperado z dňa 2.8.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3258/126-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                   číslo licencie: T/39 
 
12/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2991/122-2009       
(na vysielanie 4 častí seriálu Damages z dní 12.07.2009  a 19.07.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. č.2991/122-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie  JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                   číslo licencie: T/39 
 
13/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2610/110-2009       
(na vysielanie programu Paľba z dňa 25.05.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2610/110-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie  Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                           číslo licencie: T/41 
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3263/127-2009       
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 29.07.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3263/127-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                           číslo licencie: T/41 
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3388/134-2009      
(na vysielanie programu DNES z dňa 6.5.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3388/134-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o.     číslo licencie: T/41 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č.38/2009/TV o monitorovaní TV Nové Zámky 
(monitorovaný deň: 8.6., 10.6.2009) 
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s.             číslo licencie: T/116 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č.39/2009/TV o monitorovaní TA3 
(monitorovaný deň: 16.6.2009) 
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.           číslo licencie: T/125 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č.41/2009/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové Mesto Bratislava 
(monitorované dni: 1. a 2. 7.2009) 
Vysielateľ: OMEGA PLUS, s.r.o., Bratislava                číslo licencie: T/74 
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19/ Kontrolný monitoring 
Správa č.47/09/TV o monitorovaní vysielania IKP ( INFO KANÁL PLIEŠOVCE)  
(monitorovaný deň: 5.8.2009) 
Vysielateľ: INFOKANÁL PLIEŠOVCE spol.s.r.o.              číslo licencie: T/95 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 46/09/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ PLUS 
(monitorovaný program a deň: Lampa z dňa 25.6.2009 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                  číslo licencie: T/219 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.32/09/TV o monitorovaní vysielania Žilinskej televízie 
(monitorovaný deň: 9.4.2009 a 16.4.2009) 
Vysielateľ: AGENTÚRA S. s.r.o.,                 číslo licencie: T/ 148 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.48/09/TV o monitorovaní televízie Markíza 
(monitorovaný program: Televízne noviny z dňa 01.07.2009) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                číslo licencie: T/ 41 
 
23/ Štatistika o odvysielanom programe za 2. štvrťrok 2009 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                 číslo licencie: T/41 

       MAC TV s.r.o., Bratislava                  číslo licencie: T/39 
            Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
24/ SK: 174-PgO/O-2161/2009 zo dňa 08.06.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1144/57-2009, č. 1138/56-2009, č. 1157/58-2009 
smerujúcich voči vysielaniu televízie Markíza 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. )  
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Mimoriadna relácia Na telo/ 17.03.2009 o cca 19:00 
hod.) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41 
 
25/ SK č.: 190-PgO/O-2372/2009 zo dňa 08.06.2009 
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a druhého kola voľby 
prezidenta SR (Monitorované obdobie: 22.3. – 4.4.2009)  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Na Telo- Prezidentské voľby 2009/ 01.04.2009 o cca 19:55 hod.) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41 
 
26/ SK č.: 205-PgO/O-2823/2009 zo dňa 23.06.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1640/72-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Dnes/Dobodaná žena v nemocnici/30.03.2009 cca o 19:25 hod.) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41 
 
27/ SK č.: 207-PgO/O-2825/2007 zo dňa 23.06.2009 
Doplnenie: Správa  č. 33/2009/TV o monitorovaní Mestskej televízie DSTV 
(dodržiavanie § 16 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: verejné oznámenie, ktoré mohlo byť politickou reklamou/21.05.2009) 
ÚK: Perfects akciová spoločnosť, Dunajská Streda     číslo licencie: T/90                                                                                                                                    
 
28/ SK č.: 211-PgO/O-2919/2009 zo dňa 07.07.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1795/75-2009  smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Úradník sa priznal/24.04.2009 cca o 19:15 hod.) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
29/ SK č.: 215-PgO/O-2924/2009 zo dňa 07.07.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2139/90-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/Docent obťažoval študentky/21.05.2009 o cca 19:30 hod.  
a Noviny/Ak sú študentky zneužívané/ 23.05.2009 o cca 19:30 hod ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                         číslo licencie: T/39 
 
30/ SK č.: 212-PgO/O-2920/2009 zo dňa 07.07.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1796/79-2009  smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Prasacia chrípka sa nezastavujel/28.04.2009  
cca o 19:03 hod.) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41 
 
31/ Rôzne 
                                                                                
Ústne pojednávania: 
10:00 h - Rádio ON, s.r.o., Bratislava; Ľudovít Jakubove; Leverage Systems s.r.o.; Spiral 

Solutions SE /Ing. Ľuboš Varga - riaditeľ/ 
10:20 h  -  PHONOTEX spol. s r.o., Bratislava  

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 728 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 09-15/1.582: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 224-PLO/D-3239/2009 zo dňa 31.07.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 09-15/2.583: 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. 
224-PLO/D-3239/2009 zo dňa 31.07.2009, 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“): 
 
PHONOTEX spol. s r.o. 
Priehradná 8077/23 
821 07 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
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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 PHONOTEX spol. s r.o., Priehradná 8077/23, 821 07 Bratislava 

  
l i c e n c i u  č .  T D / 1 0  

 
na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 

 
„I. 

 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej 

služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, MMDS, MVDS 
      2.   Názov programovej služby: TV8  
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 168 hodín / týždenne 

      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č. 3239/2009 zo dňa 31.07.2009 a dňa 21.08.2009)  
 a) Programová služba (100%): 

 1. Doplnkové vysielanie – max.100 % 
             2. Programy – min.0 % 
            b) Programy (100 %)  

Spravodajstvo: 0 % 
Publicistika:  

1. politická publicistika: 0 % 
2. ostatná publicistika 0 % 

Dokumentárne programy: 0 % 
Dramatické programy: 0 % 
Zábavné programy: 0 % 
Hudobné programy: 0 % 
Vzdelávacie programy: 0 % 
Náboženské programy: 0 %  
Šport: 0 %  

 
6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 0 % 
7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: VHS v zodpovedajúcej kvalite, (režim Long play), 
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: 0 % 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: 0 % 
10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.)   
11. 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 (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
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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 
Bratislava I zo dňa 30.07.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 10656/B. 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.07.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 10656/B. 

 
III. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 
1.   a)  názov doplnkovej obsahovej služby: TV 8text 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext  
2.   a)   názov doplnkovej obsahovej služby: TV 8epg  

b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Interaktívny prístup  
3.   a)   názov doplnkovej obsahovej služby: TV 8plus 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Multimodálny prístup  
 
Doložka iného verejného prenosu: 
1. a) spôsob verejného prenosu: satelitom v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu 

(DVB-S) 
      b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: teletext, 

multimodálny prístup, interaktívny prístup. 
2. a) spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu 

(DVB-C) 
      b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: teletext, 

multimodálny prístup, interaktívny prístup. 
3. a) spôsob verejného prenosu: IPTV – prenos signálu v príslušnom štandarde digitálneho 

televízneho príjmu  
      b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: teletext, 

multimodálny prístup, interaktívny prístup. 
4. a) spôsob verejného prenosu: mikrovlnnými systémami (vrátane MMDS) v príslušnom 

štandarde digitálneho televízneho príjmu  
      b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: teletext, 

multimodálny prístup, interaktívny prístup. 
5. a) spôsob verejného prenosu: terestriálne v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu 

(DVB-H a jeho varianty) 
      b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: teletext, 

multimodálny prístup, interaktívny prístup. 
6. a) spôsob verejného prenosu: digitálny prenos v elektronických komunikačných sieťach  
 ( 3G siete mobilných operátorov) 
      b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: teletext, 

multimodálny prístup, interaktívny prístup. 
7. a)  spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v KDS 
      b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: teletext, 

multimodálny prístup, interaktívny prístup.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/729: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 224-PLO/D-
3239/2009 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti PHONOTEX spol. s r.o., Bratislava spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 08.10.2009          Z: PLO 
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K bodu 3/  
SK č.: 229-PLO/D-3364/2009 zo dňa 14.08.2009 
vo veci žiadosti  o predĺženie platnosti licencie pre televízne vysielanie 
ÚK: Humenská televízia, s.r.o.       číslo licencie: T/94       
 
Uznesenie č. 09-15/3.584: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie 
č. T/94/98, doručenú Rade dňa 14.08.2009, vysielateľa:  
 
Humenská televízia, s.r.o. 
Gorkého 1 
066 01 Humenné 
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
predlžuje platnosť licencie na televízne vysielanie č. T/94    

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

mení 
 

licenciu č. T/94 na televízne  vysielanie nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/94/98 zo dňa 26.01.1998 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov v úplnom znení znejú takto:  

 
„I. 

1.   Názov programovej služby: Humenská televízia, v skratke HNTV 
2.   Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: predlžuje sa o dvanásť rokov a         

platnosť licencie končí dňom 19.02.2022 
3.    Časový rozsah vysielania: 24 hod. týždenne  
4.    Jazyk vysielania: slovenský 
5.    Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie  
6.    Spôsob vysielania: prostredníctvom KDS na základe registrácie retransmisie č. TKR/114 pre 

spoločnosť Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné  
 

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

podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, spoločnosti Humenská televízia, 
s.r.o., Humenné vložka číslo: 10373/P, zoznam výpisov: 6668/09, zo dňa 30.07.2009. 

b)    Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, spoločnosti Humenská televízia, s.r.o., 
Humenné vložka číslo: 10373/P, zoznam výpisov: 6668/09, zo dňa 30.07.2009. 

 
III. 
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1.    Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 14.08.2009 (č.p.d. 3364/2009): 
a) Programová služba (100%): 
1. Programy - min 10% ( z toho preberaný program 0%)  
2. Doplnkové vysielanie – max 90%  

Zmeny podielov programových typov v bežnom mesiaci vyplývajúce z požadovanej zmeny 
programovej skladby (č. 3364 zo dňa 14.08.2009): 
 

b) Programy: 100%: 
Spravodajstvo                                      70%                                                                             
Publicistika: 
1.Politická publicistika                     2%                                                                           
2.Ostatná publicistika                      27%                                                                         

    Dokumentárne  programy           1%                                                                  
   Dramatické programy                  0 %                                                                
   Zábavné programy                        0%                                                                         

Hudobné programy                   0%                                                                            
      Vzdelávacie programy                  0%                                                                               
      Náboženské programy                0%                                                                            
      Detské programy                          0%                                                                            
      Šport                                              0%                                                                 

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: 50% 
3.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

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

4.  Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: nevzťahuje sa na lokálne 
vysielanie 

5.  Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 
nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 

6. Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby - vysielanie teletextu: nevysiela 
 

IV. 
 

1.1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti Televízne káblové rozvody, 
s.r.o., Humenné 
1.2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/114 spoločnosť Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné 
1.3.Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade (ustanovenie 
§16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z.z.): DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/730: 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. 229-PLO/D-3364/2009, zašle ho 
účastníkovi konania (Humenská televízia, s.r.o.) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 08.10.2009          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č.: 230-PLO/D-3372 zo dňa 17.08.2009 
vo veci žiadosti  o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: City ONLINE, s.r.o.      
 
Uznesenie č. 09-15/4.585: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
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308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, v správnom konaní č. 230-PLO/D-3372/2009 zo dňa 17.08.2009, posúdila žiadosť 
o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/236 účastníka konania: 

 
City ONLINE, s.r.o. 
Ľudovíta Fullu 3112/7 
841 05 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

zrušuje 
 
registráciu retransmisie č. TKR/236 spoločnosti City ONLINE, s.r.o., Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/731: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 230-PLO/D-3372/2009 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (City ONLINE, s.r.o., Bratislava). 
T: 08.10.2009          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK: 204-PLO/D-2704/2009 zo dňa 30.06.2009 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľ 
licencie č. R/99 
ÚK: Radio ON s.r.o. 
 Ľudovít Jakubove 
 Leverage Systems s.r.o. 
 Spiral Solutions SE /Ing. Ľuboš Varga-riaditeľ/ 
ÚP : 10:00 hod.  
 
Rada odročila prerokovanie tohto bodu programu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/732: Kancelária Rady pripraví podlady na prerokovanie. 
T: 08.10.2009          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
Sťažnosť č. 2101/93-2009 zo dňa 21.05.2009 
Sťažovateľ: právnická osoba 
Predmet sťažnosti: zaradenie programovej služby PRIMA 
 
Uznesenie č. 09-15/6.587: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii začína správne 
konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie, spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Bratislava 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. 09-15/733: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Orange Slovensko, a.s., Bratislava, 
o začatí správneho konania a požiada ju o vyjadrenie sa k predmetu konania. 
T:22.9.2009          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 09-15/6.588: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii začína správne 
konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava, vo veci 
možného porušenia ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/734: Kancelária Rady upovedomí spoločnosť Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
o začatí správneho konania a požiada ju o vyjadrenie sa k predmetu konania  
T: 22.9.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-15/735: Kancelária Rady požiada Telekomunikačný úrad SR o preverenie obsahu 
programových ponúk spoločností Orange Slovensko, a.s., Bratislava a Slovak Telekom, a.s., 
Bratislava. 
T: 22.9.2009          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2996/124-2006       
(na vysielanie programu ŠTÚDIO REGIÓN z dňa 13.07.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2996/124-2006 smerujúcej proti vysielaniu RTV Prievidza 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.   číslo licencie: T/43 
 
Uznesenie č. 09-15/7.589: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. 
preverila sťažnosť evidovanú pod č. 2996/124-2009, vedenú voči vysielateľovi Regionálna televízia 
Prievidza, s.r.o.  a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za   
neopodstatnenú . 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 09-15/736: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3010/123-2009      
(na vysielanie Telerána z dňa 20.7.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3010/123-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-15/8.590: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 3010/123-2009, vedenú 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.  
 



 11 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/737: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3275/128-2009       
(na vysielanie programu KRIMI Noviny z dňa 2.8.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3275/128-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-15/9.591: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 3275/128-2009, vedenú voči vysielateľovi 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. 09-15/738: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2871/117-2009        
(na vysielanie programu Soirée z Mlynskej doliny z dňa 12.7.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2871/117-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 09-15/10.592: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 2871/117-2009, vedenú voči vysielateľovi Slovenská televízia, vysielateľ 
na základe zákona  a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za   
neopodstatnenú . 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 09-15/739: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3258/126-2009 zo dňa 3.8.2009      
(na vysielanie filmu Desperado z dňa 2.8.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3258/126-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                   číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-15/11.593: 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 
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sťažnosť evidovanú pod č. 3258/126-2009, vedenú voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/740: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2991/122-2009       
(na vysielanie 4 častí seriálu Damages z dní 12.07.2009  a 19.07.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. č.2991/122-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie  JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                   číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-15/12.594: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 2991/122-2009, vedenú voči vysielateľovi 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. 09-15/741: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2610/110-2009       
(na vysielanie programu Paľba z dňa 25.05.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2610/110-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie  Markíza 
 
Uznesenie č. 09-15/13.595: 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. a) zákona 
č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s odvysielaním programu Paľba dňa 25.5.2009 o cca 22.37 hod., 
ktorým mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v rámci 
vysielanej programovej služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/742: 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: 22.09.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-15/743: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3263/127-2009       
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(na vysielanie programu Teleráno z dňa 29.07.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3263/127-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                           číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-15/14.596: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 3263/127-2009, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/744: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3388/134-2009      
(na vysielanie programu DNES z dňa 6.5.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3388/134-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-15/15.597: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 3388/134-2009, vedenú voči vysielateľovi 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. 09-15/745: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.38/2009/TV o monitorovaní TV Nové Zámky 
(monitorovaný deň: 8.6., 10.6.2009) 
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s.             číslo licencie: T/116 
 
Uznesenie č. 09-15/16.598: 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 Novocentrum Nové Zámky a.s. vo veci možného porušenia § 35 ods. 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 10.06.2009  prerušil program Pole Position, 
ktorého trvanie nepresahuje 30 min., reklamou. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 09-15/746:  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: 22.09.2009          Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.39/2009/TV o monitorovaní TA3 
(monitorovaný deň: 16.6.2009) 
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.           číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 09-15/17.599: 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. 
39/2009/TV o monitorovaní vysielania TA3 skonštatovala, že v monitorovanom programe Správy 
zo dňa 16.16.2009 o cca 18:00 hod. vysielateľa C.E.N., s.r.o., s licenciou č. T/125 nebolo zistené 
porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.41/2009/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové Mesto Bratislava 
(monitorované dni: 1. a 2. 7.2009) 
Vysielateľ: OMEGA PLUS, s.r.o., Bratislava                číslo licencie: T/74 
 
Uznesenie č. 09-15/18.600: zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“) po prerokovaní Správy č. 41/2009/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové Mesto 
Bratislava skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 01.07.2009 a 02.07.2009 držiteľa 
licencie OMEGA PLUS, s.r.o. Bratislava,  s licenciou č. T/74  nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/747: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18.09.2009              Z: PgO 
  
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.47/09/TV o monitorovaní vysielania IKP ( INFO KANÁL PLIEŠOVCE)  
(monitorovaný deň: 5.8.2009) 
Vysielateľ: INFOKANÁL PLIEŠOVCE spol.s.r.o.              číslo licencie: T/95 
 
Uznesenie č. 09-15/19.601: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) po prerokovaní Správy č. 47/2009/TV z monitorovania  vysielania IKP skonštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní zo dňa  05.08.2009  držiteľa licencie INFO KANÁL PLIEŠOVCE spol. 
s r.o.,  s licenciou č. T/95  nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/748: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18.09.2009              Z: PgO 
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K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 46/09/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ PLUS 
(monitorovaný program a deň: Lampa z dňa 25.6.2009 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                  číslo licencie: T/219 
 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.32/09/TV o monitorovaní vysielania Žilinskej televízie 
(monitorovaný deň: 9.4.2009 a 16.4.2009) 
Vysielateľ: AGENTÚRA S. s.r.o.,                 číslo licencie: T/ 148 
 
Uznesenie č. 09-15/21.603: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“) po prerokovaní Správy č. 32/2009/TV z monitorovania  vysielania  Žilinskej televízie 
skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 08.04.2009 a 16.04.2009 držiteľa licencie  
AGENTÚRA S, s.r.o.  s licenciou č. T/148  nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/749: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 18.09.2009              Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.48/09/TV o monitorovaní televízie Markíza 
(monitorovaný program: Televízne noviny z dňa 01.07.2009) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                číslo licencie: T/ 41 
 
Uznesenie č. 09-15/22.604: 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 odvysielaním príspevku Rozpustení extrémisti ožili v rámci 
programu Televízne noviny dňa 1.7.2009 o cca 19.00 hod., v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/750: 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: 22.09.2009              Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
Štatistika o odvysielanom programe za 2. štvrťrok 2009 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                 číslo licencie: T/41 

       MAC TV s.r.o., Bratislava                 číslo licencie: T/39 
            Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
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Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o štatistike o odvysielanom 
programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2009. 
 
K bodu 24/ 
SK: 174-PgO/O-2161/2009 zo dňa 08.06.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1144/57-2009, č. 1138/56-2009, č. 1157/58-2009 
smerujúcich voči vysielaniu televízie Markíza 
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. )  
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Mimoriadna relácia Na telo/ 17.03.2009 o cca 19:00 
hod.) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-15/24.605: 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. 174-PgO/O-2161/2009, spoločnosť 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že dňa 17.03.2009 o cca 19:00 hod odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Mimoriadna 
relácia Na telo, ktorý obsahoval informácie, ktoré naplnili definíciu skrytej reklamy podľa 
ustanovenia § 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 ustanovenia 
§ 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 10.000,00 €, slovom desaťtisíc 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, KS 2162. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/751: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
174-PgO/O-2161/2009 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o., Bratislava. 
T: 08.10.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-15/752: Kancelária Rady oznámi výsledok prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi. 
T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
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SK č.: 190-PgO/O-2372/2009 zo dňa 08.06.2009 
Doplnenie: Priebežné výsledky monitorovania v období kampane, moratória a druhého kola voľby 
prezidenta SR (Monitorované obdobie: 22.3. – 4.4.2009)  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Na Telo- Prezidentské voľby 2009/ 01.04.2009 o cca 19:55 hod.) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-15/25.606: 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. 190-PgO/O-2372/2009, spoločnosť 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že dňa 1.04.2009 o cca 19:00 hod odvysielala program Na telo – Prezidentské voľby 2009, ktorým 
došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona,  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/753: 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: 08.10.2009          Z: PLO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 205-PgO/O-2823/2009 zo dňa 23.06.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1640/72-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza 
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Dnes/Dobodaná žena v nemocnici/30.03.2009 cca o 19:25 hod.) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-15/26.607: 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. 205-PgO/O-2823/2009 MARKÍZA – SLOVAKIA spol. 
s r.o.  

 
p o r u š i l  
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povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že v programe Dnes dňa 30.03.2009 o cca 19:25 hod. odvysielal príspevok Dobodaná žena v 
nemocnici, ktorý obsahom a spôsobom svojho spracovania zasiahol do ľudskej dôstojnosti, dobrej 
povesti a dobrého mena osoby, o zranení ktorej príspevok informoval, 

 
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 33.000,00 €,  slovom tristotridsaťtisíc 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. 09-15/754: 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: 08.10.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-15/755: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 207-PgO/O-2825/2007 zo dňa 23.06.2009 
Doplnenie: Správa  č. 33/2009/TV o monitorovaní Mestskej televízie DSTV 
(dodržiavanie § 16 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: verejné oznámenie, ktoré mohlo byť politickou reklamou/21.05.2009) 
ÚK: Perfects akciová spoločnosť, Dunajská Streda     číslo licencie: T/90     
 
Uznesenie č. 09-15/27.608: 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. 207-PgO/O-2825/2009 P e r f e c t s akciová spoločnosť,
  

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  
v nadväznosti na § 19 ods. 1 zákona č. 331/2003 Z.z.  

 
tým, 

 
že dňa 21.05.2009 odvysielal politickú reklamu, pričom nezabezpečil zreteľné označenie 
a oddelenie vysielania politickej reklamy pred voľbami do Európskeho parlamentu od ostatných 
relácií odvysielaním oznamu, že ide o platenú politickú reklamu,  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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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. 09-15/756: 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: 08.10.2009          Z: PLO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 211-PgO/O-2919/2009 zo dňa 07.07.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1795/75-2009  smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Úradník sa priznal/24.04.2009 cca o 19:15 hod.) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-15/28.609: 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. 211-PgO/O-2919/2009 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o., podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/757: Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho 
konania a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 22.09.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-15/758: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 215-PgO/O-2924/2009 zo dňa 07.07.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2139/90-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/Docent obťažoval študentky/21.05.2009 o cca 19:30 hod.  
a Noviny/Ak sú študentky zneužívané/ 23.05.2009 o cca 19:30 hod ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-15/29.610: 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 
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zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 215-PgO/O-2924/2009 MAC 
TV s.r.o. 
 

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

tým, 
 
že dňa 21.05.2009 o cca 19.30 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok Docent 
obťažoval študentky, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do práva na 
ochranu mena a práva na zachovanie  osobnej cti a dobrej povesti v nich zobrazeného 
vysokoškolského pedagóga,  
 
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 3.500,00 €, slovom tritisícpäťsto eur. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
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. 09-15/759: 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: 08.10.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-15/760: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 09-15/29.611: 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. 215-PgO/O-2924/2009 vedené voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., v časti 
týkajúcej sa odvysielania príspevku Ak sú študentky zneužívané,  podľa § 30  písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-15/761: Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho 
konania a doručí ho účastníkovi konania MAC TV s.r.o. 
T: 08.10.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-15/762: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
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T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 212-PgO/O-2920/2009 zo dňa 07.07.2009 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1796/79-2009  smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Prasacia chrípka sa nezastavujel/28.04.2009  
cca o 19:03 hod.) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-15/30.612: 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. 212-PgO/O-2920/2009 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 28.04.2009 o cca 19:03 hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok 
Prasacia chrípka sa nezastavuje, v ktorom došlo odvysielaním informácie o 150 mŕtvych obetiach 
choroby k nezabezpečeniu objektívnosti,  
 

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. 09-15/763: 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: 22.09.2009        Z: PLO 
 
Úloha č. 09-15/764: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.09.2009          Z: PgO 
 
31/ Rôzne 
1/ Návrh materiálu Rady pre vysielanie a retransmisiu k pravidlám pre vysielanie 
sponzorských odkazov 
 
Rada schvaľuje návrh materiálu. 
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. augustu 2009 
 
Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.08.2009 na vedomie. 
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3/ Informácia od predsedníčky Rady pro rozhlasové a televizní vysílání ČR na Slovensku 
(príprava memoranda o vzájomnej spolupráci) 
 
Rada berie informáciu na vedomie. 
 
4/ Návrh monitoringu dodržiavania zákona č. 270/1995 Z.z. 
 
Rada schvaľuje návrh monitoringu. 
 
 
 
V Bratislave dňa 08.09.2009 
 
 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
                                                                      

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


