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Zápisnica č. 16/2009 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22.09.2009 o 09:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Mgr. Karol Haťapka 

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
  
2/ SK: 231-PLO/D-3344/2009 z  dňa 12.08.2009 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/89 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom 
 
3/ SK: 232-PLO/D-3396/2009 z  dňa 18.08.2009 
vo veci udelenia  licencie  na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: HRONKA PRODUCTION s.r.o., Banská Bystrica 
ÚP : 10:00 h 
           
4/ SK: 219-PLO/D-2849/2009 z  dňa 10.07.2009 
vo veci zmeny licencie č. T/215 
ÚK: SCREEN MEDIA, s.r.o., Michalovce 
 
5/ SK: 249-PLO/D-3563/2009 z  dňa 02.09.2009 
vo veci zmeny licencie č. T/207 
ÚK: TV LUX, s.r.o., Bratislava 
 
6/ SK: 228-PLO/D-3350/2009 z  dňa 13.08.2009 
vo veci zmeny licencie č. R/91 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra 
 
7/ SK: 248-PLO/D-3497/2009 z  dňa 31.08.2009 
vo veci zmeny licencie č. T/39 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava 
 
8/ SK: 251-PLO/D-3449/2009 z  dňa 25.08.2009 
vo veci zmeny licencie č. R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s.,  Bratislava 
 
9/ SK: 234-PLO/D-3482/2009 z  dňa 28.08.2009 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/220/2008 
ÚK: Zdenko Šmondrk – REGNO, Nová Baňa 
 
10/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3429/135-2009      
(na vysielanie programov Prvé Noviny, Krimi Noviny a Noviny TV JOJ zo dňa 21.8.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3429/135-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ. 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
11/ Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 3322/130-2009      
(na vysielanie piesne RMB Soul z dňa 10.8.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3322/130-2009 smerujúcej proti vysielaniu Fun Radio 
Vysielateľ: RADIO, a.s.       číslo licencie: R/71 
 
12/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3384/133-2009     
(na vysielanie piesne Je T´aime, Moi Non Plus z dňa 18. 8. 2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3384/133-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona   
 
13/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3335/131-2009      
(na vysielanie upútavky na film Pulp Fiction z dňa 8.8.a 9.8.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3335/131-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3458/136-2009      
(na vysielanie programu Zápisník jednej lásky  z dňa 26.8.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3458/136-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č.37/2009/TV o monitorovaní vysielania TV B52 
(monitorované dni: 5.6., 12.6.2009) 
Vysielateľ: Telecom TKR, s.r.o                 číslo licencie: T/149 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č.50/2009/TV o monitorovaní vysielania Televízie AVT Prievidza 
(monitorované dni: 7. a 14. 8. 2009) 
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza             číslo licencie: T/52 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č.51/09/TV o monitorovaní vysielania Bardejovskej televízie 
(monitorovaný deň: 15.4. a 21.4.2009) 
Vysielateľ: BTV Bardejov, s.r.o.                 číslo licencie: T/132 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č.08/09/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Košice 
(monitorovaný deň: 8.8.2009) 
Vysielateľ: Marek Petráš                                                  číslo licencie: R/93 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č.52/09/TV o monitorovaní vysielania Krupinskej televízie 
(monitorovaný deň: 13.8.2009) 
Vysielateľ: ATELIER TV, s r.o.                 číslo licencie: T/228 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č.53/09/TV o monitorovaní Bánovského televízneho vysielania 
(monitorovaný deň: 13. a 14.8.2009) 
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce n/ Bebr.    číslo licencie: T/227 
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21/ SK: 213-PgO/O-2921/2009 z  dňa 07.07.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1890/81-2009 smerujúcej proti Slovenskej televízii, 
vysielateľovi na základe zákona 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: O 5 minút 12/ 10.05.2009) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                  
 
22/ SK: 214-PgO/O-2923/2009 z  dňa 07.07.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 2284/99-2009 a č. 2512/108/2009 smerujúcich  voči 
televízii JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: KRIMI Noviny/ 18.05.2009) 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava, lic. č. T/39                                  
 
23/ SK: 216-PgO/O-2925/2009 z  dňa 07.07.2009 
Doplnenie: Správa  č. 36/2009/TV o monitorovaní televízie Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ 06.04.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, lic. č. T/41                                  
 
24/ SK: 55-PgO/O-645/2008 z  dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa č. 01/08/RO o monitorovaní SRo 
(dodržiavanie § 32 ods. 12) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Dobrý deň, Slovensko/ 22.11.2007) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona,  Bratislava        
 
25/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania: 
10:00 h - HRONKA PRODUCTION s.r.o., Banská Bystrica 

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 764 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 09-16/1.613: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 231-PLO/D-3344/2009 z  dňa 12.08.2009 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/89 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom 
 
Uznesenie č. 09-16/2.614: 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, postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 
Z.z., v správnom konaní č. 231-PLO/D-3344/2009 zo dňa 12.08.2009, posúdila žiadosť o zmenu 
údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/89 účastníka konania: 
 
Marián Dokupil – Doko Media 
Kollárova 1308/34 
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018 41 Dubnica nad Váhom 
 
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     

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/89 nasledovne: 
 
Článok III., bod 2. sa v časti pridelená frekvencia 92,8 MHz Trenčín mení a znie: 
 
 „ Frekvencia: 92,8 MHz Trenčín 
   Lokalita: Trenčín, O.C. Laugarício 
   Maximálny vyžiarený výkon: 27 dBW (500 W) 
   Súradnice: 18 E 02 16 / 48 N 53 35 (WGS 84) 
   Nadmorská výška: 214 m. n. m. 
   Výška stredu antény nad terénom: 35 m 
   Frekvenčný list: 9116/10/2007 zo dňa 05.10.2007.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/765: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
231-PLO/D-3344/2009 zo dňa 12.08.2009 a zašle ho účastníkovi konania, Marián Dokupil – Doko 
Media spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.10.2009          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK: 232-PLO/D-3396/2009 z  dňa 18.08.2009 
vo veci udelenia  licencie  na digitálne televízne vysielanie 
ÚK: HRONKA PRODUCTION s.r.o., Banská Bystrica 
ÚP : 10:00 h 
 
Uznesenie č. 09-16/3.615: 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. 
232-PLO/D-3396/2009 zo dňa 18.08.2009, 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“): 
 
HRONKA PRODUCTION  s.r.o. 
Lazovná 38 
974 01 Banská Bystrica 
 
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  
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spoločnosti  HRONKA PRODUCTION s.r.o., Lazovná 38, 974 01 Banská Bystrica, 

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 1  

 
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, DVB-S, DVB-C, DVB-H 
2.   Názov programovej služby: TV HRONKA  
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 12 hodín / denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie  určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3396/2009 zo dňa 18.08.2009 a doplnenia podania č. 3635 
zo dňa 08.09.2009)   
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie –  max. 20 %  
Programy –                   min. 80 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo -  41,6 % 
Publicisticka: 
1) polit.publicistika – 2,8 % 
2) ostatná publicistika –  50,0 %  
  Dokumentárne programy –2,8 % 

  Dramatické programy – 0 % 
  Zábavné programy-   2,8 %  
  Hudobné programy – 0 % 
  Vzdelávacie programy- 0 % 
  Náboženské programy – 0 % 
  Detské programy – 0 % 
  Šport -0 %  

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

záujme: min. 45,6 %  
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.) 
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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 Banská 
Bystrica zo dňa 17.08.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 16556/S. 

2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 17.08.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 
16556/S. 

 
III. 

 
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: 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: multimodálny 
prístup, interaktívny prístup. 

 
3. 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: multimodálny 
prístup, interaktívny prístup. 

 
4. a) spôsob verejného prenosu: terestriálne v príslušnom štandarde digitálneho príjmu (DVB-T) 

 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanietýka: multimodálny 
prístup, interaktívny prístup. 

 
5. a)  spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v KDS 

 
b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: multimodálny 
prístup, interaktívny prístup." 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/766: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 232-PLO/D-
3396/2009 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti HRONKA PRODUCTION, s.r.o., Lazovná 
38, 974 01 Banská Bystrica, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.10.2009          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK: 219-PLO/D-2849/2009 z  dňa 10.07.2009 
vo veci zmeny licencie č. T/215 
ÚK: SCREEN MEDIA, s.r.o., Michalovce 
 
Uznesenie č. 09-16/4.616: 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 



 7 

zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 219-PLO/D-2849/2009  zo dňa 10.07.2009, 
posúdila oznámenie o zmene licencie  č. T/215 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  
308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
SCREEN MEDIA, s.r.o. 
Kpt. Nálepku 26 
071 01 Michalovce 
 
z dôvodu zmeny sídla spoločnosti, zmeny programovej skladby vysielania, zmeny podielov 
programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu č. T/215 na televízne vysielanie nasledovne:  
 

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/215/2008 zo dňa 01.07.2008, právoplatnej dňa 
14.08.2008 znejú takto: 
 
Článok III., bod 1. : 
„1.  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 

dňa 10.07.2009 (č.p.d.2849), doplnenej dňa 03.09.2009 ( č.p.d. 3585): 
a) Programová služba (100%): 

Doplnkové vysielanie-  max.   25%  
Programy-                      min.   75%  

b) Programy (100%): 
Spravodajstvo -                      17,79 %        
Publicistika:                           77,69 %      
1. polit. publicistika -                   0 % 
2. ostatná publicistika -          77,69% 
Dokumentárne programy -         2,47%         
Dramatické programy -                  0 %     
Zábavné programy - 0 % 
Hudobné programy -                      0 % 

 Vzdelávacie programy -                 0 % 
Náboženské programy-                  0 %         
Detské programy-                           0 % 

 Šport -                                        2,05 %           
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/767: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 219-
PLO/D-2849/2009, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti SCREEN MEDIA, s.r.o., Michalovce 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.10.2009          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK: 249-PLO/D-3563/2009 zo  dňa 02.09.2009 
vo veci zmeny licencie č. T/207 
ÚK: TV LUX, s.r.o., Bratislava 
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Uznesenie č. 09-16/5.617: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 249-PLO/D-3563/2009  zo dňa 02.09.2009, 
posúdila oznámenie o zmene licencie  č. T/207 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  
308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
TV LUX,  s.r.o. 
Staré Grunty 36 
841 04  Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania, zmeny podielov programových typov, zmeny 
časového rozsahu vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 
mení 

 
licenciu č. T/207 na televízne vysielanie nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/207/2008 zo dňa 03.04.2008, právoplatnej dňa 
28.08.2008 v znení neskorších zmien znejú takto: 
1. Čl. I., bod 3: 
„3. Časový rozsah vysielania: 24 hod. denne“  
 
2. Čl. III. bod 1-3: 
„1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa programovej skladby, uvedenej 
v doručenom  podaní zo dňa 02.09.2009 (č.p.d. 3563): 

a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie –  max.   40%  
Programy –                     min.    60%  
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo -                           4,0 %        
Publicistika:                               51,5 %         
polit. publicistika –                      2,5 % 
ostatná publicistika –                 49,0 % 
Dokumentárne programy –         8,0 %         
Dramatické programy –               1,0 % 
Zábavné programy –                    3,0 % 
Hudobné programy –                   7,0 % 
Vzdelávacie programy –              7,0 % 
Náboženské programy –             13,0 %         
Detské programy-                         5,5 %  
Šport –                                          0.0 %        

2. Navrhovaný podiel vysielacieho času /bežný mesiac/ vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 55% 
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe /bežný mesiac/ určený 
z celkového vysielacieho času: 7 %“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 09-16/768: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 249-
PLO/D-3563/2009, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti TV LUX, s.r.o., Bratislava, a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.10.2009          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK: 228-PLO/D-3350/2009 zo  dňa 13.08.2009 
vo veci zmeny licencie č. R/91 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra 
 
Uznesenie č. 09-16/6.618: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 228-PLO/D-3350/2009  zo dňa 13.08.2009, 
posúdila oznámenie o zmene licencie  č. R/91 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  
308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
RADIO ONE, s.r.o.  
Mostná 13 
949 01 Nitra  
 
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a zmeny podielov programových typov a po 
zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 
 

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

 
mení 

 
licenciu č. R/91 na rozhlasové  vysielanie nasledovne:  
 
Údaje v  rozhodnutí o udelení licencie č. R/91/2005 zo dňa 08.11.2005 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa v časti III. v bode 1. a bode 3. menia a znejú takto: 
 
1.  „1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 
dňa 13.08.2008 (č.p.d.3350/2009), doplnenej  dňa 04.09.2009 ( č.p.d. 3603/2009):  

a) Spravodajstvo –   0,467 %  
b)  Publicistika: 

1.   politická publicistika – 0,0 %      
 2.   ostaná publicistika – 0,0 %        
c) Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  

1. detské programy –  0,0 %      
2.  náboženské programy – 0,0 %       
3.  literárno-dramatické programy – 0,0 %      
4.  zábavné programy –  0,0 %          
5.  hudobné programy – 0,0%        

 d) Ostatný program  -   99,533 %“ 
 

2. „3.  Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme:  0,467 %.“    

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 



 10 

Úloha č. 09-16/769: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 228-
PLO/D-3350/2009, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti RÁDIO ONE, s.r.o., Nitra a vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.10.2009          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK: 248-PLO/D-3497/2009 z  dňa 31.08.2009 
vo veci zmeny licencie č. T/39 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 09-16/7.619: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 248-PLO/D-3497/2009  zo dňa 31.08.2009, 
posúdila oznámenie o zmene licencie  č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  
308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01  Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania, zmeny podielov programových typov a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

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

mení 
 

licenciu č. T/39 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995, právoplatnej dňa 
27.07.1995 v znení neskorších zmien sa menia takto: 
Článok III., bod 1.: 

„1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby 
uvedenej v podaní, doručenom Rade dňa 31.08.2009 ( č.p.d. 3497): 
a)  Programová služba (100 %) 

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

b) Programové typy (100%)  
Spravodajstvo – 8 % 
Publicistika:  
1) polit. publicistika –  0,4 %  
2) ostatná publicistika – 8,9 %  
Dokumentárne programy – 0%  
Dramatické programy –  73,6%  
Zábavné programy –   9,1%  
Hudobné programy –  0 %  
Vzdelávacie programy – 0 %  
Náboženské programy – 0 %  
Detské programy – 0 %  
Šport – 0 %“  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 09-16/770: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 248-
PLO/D-3497/2009, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava, a vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.10.2009          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK: 251-PLO/D-3449/2009 z  dňa 25.08.2009 
vo veci zmeny licencie č. R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s.,  Bratislava 
 
Uznesenie č. 09-16/8.620: 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. 251-
PLO/D-3449/2009 zo dňa 25.08.2009, posúdila oznámenie o zmene programovej štruktúry 
v mesiaci rozhlasovej licencie č. R/66 účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
D. EXPRES, a.s. 
Lamačská cesta 3 
841 04, Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 

Licenciu č. R/66 na rozhlasové vysielanie v znení neskorších zmien a doplnkov v čl. III. bod 1/ 
takto: 
 
Článok III. sa  v bode 1/ znie: 
 
„1/Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, platnej od 
02.09.2009: 
Spravodajstvo: 8,96 % 
Publicistika: a)   politická – 0,70 % 
                     b)   ostatná – 0% 
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

a) detské programy – 0 % 
b) náboženské programy – 0 % 
c) literárno-dramatické programy – 0 % 
d) zábavné programy – 0 % 
e) hudobné programy – min. 1,19 % 

  Ostatný program: 89,15 %“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/771: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní 251-PLO/D-3449/2009, zašle ho účastníkovi konania (D. EXPRES, a.s., Bratislava) a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.10.2009          Z: PLO 
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K bodu 9/ 
SK: 234-PLO/D-3482/2009 z  dňa 28.08.2009 
vo veci žiadosti o odňatie   licencie č. T/220/2008 
ÚK: Zdenko Šmondrk – REGNO, Nová Baňa 
 
Uznesenie č. 09-16/9.621: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, v správnom konaní č. 234-PLO/D-3482/2009 zo dňa 28.08.2009, posúdila žiadosť 
o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/220 účastníka konania: 

 
Zdenko Šmondrk - REGNO 
Nábrežná 97/16 
968 01 Nová Baňa 
 
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 § 54  ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/220 účastníka konania Zdenko Šmondrk – REGNO, Nová Baňa 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 09-16/772: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 234-PLO/D-3482/2009 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (Zdenko Šmondrk – REGNO, Nová 
Baňa). 
T: 22.10.2009          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3429/135-2009      
(na vysielanie programov Prvé Noviny, Krimi Noviny a Noviny TV JOJ zo dňa 21.8.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3429/135-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ. 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-16/10.622: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 21.08.2009 o cca 17:05 hod. odvysielal v rámci programu 
Prvé noviny príspevok Dieťa vypadlo z balkóna, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 09-16/773: 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.  



 13 

T: 06.10.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-16/774: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.10.2009          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 09-16/10.623: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) a § 19 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 21.08.2009 o cca 19:02 hod. odvysielal v rámci 
programu Krimi noviny príspevok „Maťko vypadol z 5. poschodia“, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti a ktorý mohol spôsobom svojho spracovania a svojím 
obsahom zasiahnuť do práva na zachovanie dobrej povesti rodičov dieťaťa. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 09-16/775: 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: 06.10.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-16/776: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.10.2009          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 09-16/10.624: 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. 3429/135-2009, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., a 
uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa vysielania príspevku „Vypadol z balkóna“ v programe Noviny 
dňa 21.08.2009 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 09-16/777: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.10.2009          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3322/130-2009      
(na vysielanie piesne RMB Soul z dňa 10.8.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3322/130-2009 smerujúcej proti vysielaniu Fun Radio 
Vysielateľ: RADIO, a.s.       číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 09-16/11.625: 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. 3322/130-2009, vedenú voči vysielateľovi RADIO, a.s., a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/778: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
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T: 02.10.2009          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3384/133-2009     
(na vysielanie piesne Je T´aime, Moi Non Plus z dňa 18. 8. 2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3384/133-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 09-16/12.626: 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. 3384/133-2009, vedenú 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. 09-16/779: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.10.2009          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3335/131-2009      
(na vysielanie upútavky na film Pulp Fiction z dňa 8.8.a 9.8.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3335/131-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-16/13.627: 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 § 20 ods. 4 zákona 
č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 08.08.2009 o cca 17:42 hod. a dňa 09.08.2009 o cca 
17:24 hod. odvysielal upútavku na program Pulp Fiction označenú ako nevhodnú a neprístupnú pre 
vekovú skupinu maloletých do 18 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu jednotného 
systému označovania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/780: 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: 06.10.2009          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-16/781: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.10.2009          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3458/136-2009      
(na vysielanie programu Zápisník jednej lásky z dňa 26.8.2009)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3458/136-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 09-16/14.628: 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. 3458/136-2009 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.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/782:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.10.2009          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.37/2009/TV o monitorovaní vysielania TV B52 
(monitorované dni: 05.06., 12.6.2009) 
Vysielateľ: Telecom TKR, s.r.o                 číslo licencie: T/149 
 
Uznesenie č. 09-16/15.629: 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. 37/2009/TV o monitorovaní   
televízneho vysielania stanice TV B52 skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa 
licencie TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou, z dňa 05.06.2009 a 12.06.2009 nebolo 
zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/783: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.10.2009          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.50/2009/TV o monitorovaní vysielania Televízie AVT Prievidza 
(monitorované dni: 7. a 14. 8. 2009) 
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza             číslo licencie: T/52 
 
Uznesenie č. 09-16/16.630: 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. 50/2009/TV z monitorovania  
vysielania Televízie AVT Prievidza  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie 
AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza, z dňa 07.08.2009 a 14.08.2009 nebolo zistené 
porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/784:  Kancelária Rady zašle vysielateľovi  uznesenie Rady. 
T: 02.10.2009          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.51/09/TV o monitorovaní vysielania Bardejovskej televízie 
(monitorovaný deň: 15.4. a 21.4.2009) 
Vysielateľ: BTV Bardejov, s.r.o.                 číslo licencie: T/132 
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Uznesenie č. 09-16/17.631: 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. 51/09/TV o monitorovaní 
Bardejovskej televízie   skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie Bardejovská 
televízna spoločnosť,  s.r.o., z dňa 15.04.2009 a 21.04.2009 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/785:  Kancelária Rady zašle vysielateľovi  uznesenie Rady. 
T: 02.10.2009          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.08/09/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Košice 
(monitorovaný deň: 8.8.2009) 
Vysielateľ: Marek Petráš                                                  číslo licencie: R/93 
 
Uznesenie č. 09-16/18.632: 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. 08/09/Ro z  monitorovania  vysielania 
Rádia Košice  skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa  Marek Petráš, Mäsiarska 6, 
040 01 Košice z dňa 08.08.2009 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/786: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.10.2009              Z: PgO 
  
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.52/09/TV o monitorovaní vysielania Krupinskej televízie 
(monitorovaný deň: 13.8.2009) 
Vysielateľ: ATELIER TV s r.o.                 číslo licencie: T/228 
 
Uznesenie č. 09-16/19.633: 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. 52/2009/TV z  monitorovania  
vysielania stanice KRUPINSKÁ TELEVÍZIA (KTV) skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
držiteľa licencie ATELIER TV, s.r.o., Krupina, z dňa 13.08.2009 nebolo zistené porušenie  
právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/787: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.10.2009              Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.53/09/TV o monitorovaní Bánovského televízneho vysielania 
(monitorovaný deň: 13. a 14.8.2009) 
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce n/ Bebr.    číslo licencie: T/227 
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Uznesenie č. 09-16/20.634: 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. 53/2009/TV z monitorovania  
Bánovského televízneho vysielania skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní držiteľa licencie 
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou, z dňa 13.08.2009 a 14.08.2009 
nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/788: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.10.2009              Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK: 213-PgO/O-2921/2009 z  dňa 07.07.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1890/81-2009 smerujúcej proti Slovenskej televízii, 
vysielateľovi na základe zákona 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: O 5 minút 12/ 10.05.2009) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                  
 
Uznesenie č. 09-16/21.635: 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. 213-PgO/O-2921/2009 Slovenská televízia, vysielateľ 
na základe zákona 

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 10.05.2009 o cca 11:55 hod. odvysielal program O 5 minút 12, v ktorom 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. 09-16/789: 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: 22.10.2009              Z: PLO 
 
Úloha č. 09-16/790: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.10.2009              Z: PgO 
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K bodu 22/ 
SK: 214-PgO/O-2923/2009 z  dňa 07.07.2009 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 2284/99-2009 a č. 2512/108/2009 smerujúcich  voči 
televízii JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: KRIMI Noviny/ 18.05.2009) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39       
 
Uznesenie č. 09-16/22.636: 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. 214-PgO/O-2923/2009 MAC TV s.r.o.  
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že dňa 18.05.2009 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu Krimi Noviny príspevok Zneužívali 
františkáni deti?, v ktorom neoddelil názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského 
charakteru, čím 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. 09-16/791: 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: 22.10.2009              Z: PLO 
 
Úloha č. 09-16/792: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.10.2009              Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK: 216-PgO/O-2925/2009 z  dňa 07.07.2009 
Doplnenie: Správa  č. 36/2009/TV o monitorovaní televízie Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ 06.04.2009) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, lic. č. T/41                                  
 
Uznesenie č. 09-16/23.637: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že správne konanie č. 216-PgO/O-2925/2009 vedené voči MARKÍZA – SLOVAKIA, 
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spol. s r.o., podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/793: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi 
konania.  
T: 06.10.2009              Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
SK: 55-PgO/O-645/2008 z  dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa č. 01/08/RO o monitorovaní SRo 
(dodržiavanie § 32 ods. 12) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Dobrý deň, Slovensko/ 22.11.2007) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona,  Bratislava        
 
Uznesenie č. 09-16/24.638: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že správne konanie č. 55-PgO/O-645/2008 vedené voči Slovenskému rozhlasu, 
vysielateľovi na základe zákona podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/794: 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: 06.10.2009          Z: PLO 
 
25/ Rôzne 
1/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac august 2009 
 
Uznesenie č. 09-16/25.639: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci august 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 august 2009 v plnej výške všetkým členom 
Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-16/795: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.10.2009          Z: OE 
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2/ Informácia k stretnutiu so zástupcami Maďarskej Rady pre vysielanie a retransmisiu     
(„ORTT“) v súvislosti s memorandom o spolupráci 
 
Rada berie na vedomie informáciu k stretnutiu so zástupcami „ORTT“ v súvislosti s memorandom 
o spolupráci. 
 
3/ Stanovisko k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v elektronických médiach 
 
Rada schvaľuje stanovisko k voľbám do orgánov samosprávnych krajov v elektronických médiach. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
V Bratislave dňa 22.09.2009 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 
                                                                      
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Mgr. Karol Haťapka 


