
Zápisnica č. 19/2009
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 03.11.2009 o 09:30 hod. 

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.

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

Program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 291-PLO/D-4112/2009 zo dňa 06.10.2009
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/233
ÚK: Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou číslo licencie: TKR/233

3/ SK č.: 255-PLO/O-3791/2009 zo dňa 25.09.2009
vo veci prevádzkovania  retransmisie v súlade s jej registráciou / § 17 ods. 1 písm. h)
ÚK: Orange Slovensko, a.s. číslo licencie : TKR/257

4/ SK č.: 240-PLO/O-3516/2009 zo dňa 25.08.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2595/111-2009 smerujúcej voči vysielaniu Rádia SiTy
(vo veci možného porušenia  § 16  písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z)
(monitorovaný program/vysielanie : vysielanie zo dňa 19.06.2009
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.                                                    číslo licencie: R/87          

5/ SK č.: 101-LO/D-1304/2009 zo dňa 01.04.2009
vo veci žiadosti  o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. R/86
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad číslo licencie: R/86
ÚP:10. 00 h

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3739/148-2009
(na vysielanie programu Panelák z dňa 11. 9. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3739/148-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3941/167-2009  
(na vysielanie programu Už to príde z dňa 27.9.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3941/167-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3833/155-2009 
(na vysielanie programu Správy STV1 z dňa 16.9.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3833/155-2009 smerujúcej proti vysielaniu  STV1
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3656/146-2009  
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(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 30.8.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3656/146-2009  smerujúcej proti vysielaniu  STV1
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3811/154-2009  
(na vysielanie programu Dlhý víkend  z dňa 13.9.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3811/154-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3894/170-2009 
(na vysielanie TV Markíza zo dňa 15. 9. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/170-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza zo dňa 15. 
9. 2009
Vysielateľ: Markíza – Slovakia s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/41

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3981/174-2009  
(na vysielanie TA3 z dní 19.9., 20.9. a 24.9.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č.3981/174-2009 smerujúcej voči vysielaniu TA3 z dní 19.9., 20.9. a 
24.9.2009.
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o. číslo licencie: T/125

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3894/166-2009
(na vysielanie programu Lampa z dňa 17.9.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/166-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ PLUS
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3937/177-2009
(na vysielanie programu C.S.I. Kriminálka Miami z dňa  30.9.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3937/177 -2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4081/178 - 2009
(na vysielanie programu Nezvratný osud 3 z dňa 3.10.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4081/178 - 2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza – Slovakia s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/41

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3838/157-2009
(na vysielanie  programu Z prvej ruky  z dňa 21.9.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3838/157-2009 smerujúcej proti vysielaniu SRo1
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4078/183-2009
(na vysielanie programu Hlavné správy z dňa 24. 9. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4078/183-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

18/ Prešetrenie sťažnosti
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Sťažnosť č. 4130/184-2009
(na vysielanie programu rubriky Teta Danka zo stánka v programe Hemendex z dňa 7.10. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4130/184-2009 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Expres
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s. číslo licencie: R/66

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3982/172-2009
(na vysielanie  programu Správy z dňa 10. 9. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3982/172-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3788/156-2009
(na vysielanie  programov Esprit z dňa 27. 6. 2009, 4. 7. 2009 a 15. 8. 2009, Zelená vlna z dňa 2. 9. 
2009, Z Terchovej naživo z dňa 9. 9. 2009, Rádiožurnál z 1. 9. 2009 a Žurnál Rádia Regina z 2. 9. 
2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3788/156-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

21/ Kontrolný monitoring
Správa č.60/09/TV o monitorovaní vysielania ŠTV Štúrovskej televízie 
(monitorovaný deň: 21. a 22.8.2009)
Vysielateľ: Július Pereszlényi, Štúrovo             číslo licencie: T/163

22/ Kontrolný monitoring
Správa č.65/09/TV o monitorovaní vysielania RTV Prievidza
(monitorovaný deň: 7. a 9. 9. 2009)
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza číslo licencie: T/43

23/ Kontrolný monitoring
Správa č.69/09/TV o monitorovaní vysielania MARTICO INFO
(monitorovaný deň: 8.9.2009)
Vysielateľ: Martico , s.r.o.            číslo licencie: T/225

24/ Kontrolný monitoring
Správa č.68/09/TV o monitorovaní vysielania Bebe Tv
(monitorovaný deň: 9.10.2009)
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava              číslo licencie: T/199

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.66/09/TV o monitorovaní Mestskej televízie Ružomberok
(monitorovaný deň: 8.9.2009)
Vysielateľ: Kultúrny dom A.Hlinku, a.s. číslo licencie: T/189

26/ SK č.: 241-PLO/O-3517/2009 zo dňa 25.08.2009
Doplnenie :  Správa  o šetrení sťažnosti č. 2350/102-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň : Dnes/Predražená budova/30.05.2009 o cca 19:20 hod)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41

27/ SK č.: 242-PLO/O-3518/2009 zo dňa 25.08.2009
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažnosti č. 2706/114-2009 smerujúcej proti  vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 16  písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: KRIMI Noviny/Psy v  otrasných podmienkach/27.06.2009 o cca 19:00 
hod.)
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ÚK: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39

28/ SK č.: 243-PLO/O-3519/2009 zo dňa 25.08.2009
Doplnenie :  Správa  o šetrení sťažnosti č. 2565/110-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 písm. b/  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň : Televízne noviny/Kvalita kúpeľov/11.06.2009 o cca 19:00 hod)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41

29/ SK č.: 264-PLO/O-3807/2009 zo dňa 08.09.2009
Doplnenie :  Správa o šetrení sťažnosti  č. 2610/110-2009 smerujúcej voči  vysielaniu televízie 

Markíza
(vo veci možného porušenia  § 16 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň : Paľba/Super kšeft/25.05.2009 o cca 22:37 hod.)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                  číslo licencie: T/41

30/ Rôzne

Ústne pojednávania: 
10.00 hod - Poprad Reality Invest, a.s., Poprad

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

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh: 
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených  882  úloh.  Všetky úlohy  termínované  ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 09-19/1.716: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
SK č.: 291-PLO/D-4112/2009 zo dňa 06.10.2009
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/233
ÚK: Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou číslo licencie: TKR/233

Uznesenie  č.  09-19/2.717:  Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  b)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „správny poriadok“), v správnom konaní č. 291-PLO/D-4112/2009 zo dňa 06.10.2009 
posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie (ďalej len „oznámenie“) č. TKR/233 z dôvodu 
zmeny obsahu programovej  ponuky a počtu prípojok a žiadosť o zmenu registrácie retransmisie 
(ďalej len „žiadosť“) č. TKR/233 prevádzkovateľa retransmisie

Družstvo BELSAT
SNP 362/63
Belá nad Cirochou 067 81

(ďalej len „účastník konania“)

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho 
poriadku vydáva toto 

rozhodnutie:
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Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

A) na základe oznámenia registráciu retransmisie č. TKR/233 nasledovne:

Bod 3 znie:
Počet prípojok: 681

Bod 4 znie:
4. Ponuka programových služieb:

Základná programová ponuka:
-  televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, DOMA, JOJ, JOJ PLUS, 
TA3, ČT 1, ČT 2, Discovery Channel, Halmark, PRO 7, VOX, Film+, Viasat Explorer, Viasat 
History, TV LUX, TV NOE, Music Box, Minimax, Nova Sport

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

B) na  základe  žiadosti  registráciu  retransmisie  č.  TKR/233  s  účinnosťou  zmeny  k  1.1.2010 
nasledovne:

Bod 4 znie: (s účinnosťou k 1.1.2010)
4. Ponuka programových služieb:

Základná programová ponuka:
-  televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, DOMA, JOJ, JOJ 

PLUS, TA3, ČT 1, ČT 2, Discovery Channel, Halmark, 
Film+, Viasat Explorer, Viasat History, TV LUX, TV NOE, 
Music Box, Minimax, Nova Sport

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

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/884: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 291-PLO/D-4112/2009 zo dňa 
06.10.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku.

T: 20.11.2009 Z: PLO

K bodu 3/ 
SK č.: 255-PLO/O-3791/2009 zo dňa 25.09.2009
vo veci prevádzkovania  retransmisie v súlade s jej registráciou / § 17 ods. 1 písm. h)
ÚK: Orange Slovensko, a.s. číslo licencie : TKR/257

Uznesenie  č.  09-19/3.718: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 písm. g) zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon 
č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 255-PLO/O-3791/2009 z dňa 25.09.2009 vo 
veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník konania 
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Orange Slovensko, a.s.
Prievozská 6/A
821 09 Bratislava

zaradením  televíznej  programovej  služby  PRIMA  do  programovej  ponuky  neprevádzkoval 
retransmisiu v súlade s jej registráciou, čím porušil povinnosť uvedenú v ustanovení § 17 ods. 1 
písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z., 

za čo mu ukladá

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

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

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-19/885: Kancelária  Rady  vyhotoví  v  správnom  konaní  č.  255-PLO/O-3791/2009 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania.
T: 20.11.2009 Z: PLO

K bodu 4/
SK č.: 240-PLO/O-3516/2009 zo dňa 25.08.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2595/111-2009 smerujúcej voči vysielaniu Rádia SiTy
(vo veci možného porušenia  § 16  písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z)
(monitorovaný program/vysielanie : vysielanie zo dňa 19.06.2009
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.                                                    číslo licencie: R/87

Uznesenie  č.  09-19/4.719: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada")  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až  3 a § 5 ods.  1 písm.  g/  zákona č. 308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a 
retransmisii  a  o  zmene  zákona  e.  195/2000  Z.  z.  o  telekomunikáciách  v  znení  neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 240-PLO/O-3516/2009 SITY MEDIA s.r.o.,

p o r u š i l

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

tým,

že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 19.06.2009,

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. 09-19/886: 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: 03.12.2009 Z: PLO
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Úloha č. 09-19/887: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 5/
SK č.: 101-LO/D-1304/2009 zo dňa 01.04.2009
vo veci žiadosti  o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. R/86
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad číslo licencie: R/86
ÚP:10. 00 h

Uznesenie  č.  09-19/5.720: 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. 101-
LO/D-1304/2009 zo dňa 1.4.2009, s účastníkmi konania (ďalej aj „ÚK“):

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

Jan Telensky
Westerley, Hollybush Lane
Flamstead AL3 8DG
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Prechodný pobyt:
Hviezdoslavova 4052/59
058 01 Poprad

Magdaléna Baloghová
Dolný Smokovec 81
062 01 Vysoké Tatry

RADIO ONE RETRO, s.r.o.
Mostná 13
949 01 Nitra

posúdila  žiadosť  o  udelenie  predchádzajúceho  súhlasu  s  prevodom  obchodných  podielov 
spoločníkov držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/86, spoločnosti Poprad Reality Invest, 
a.s. a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z. 

udeľuje predchádzajúci súhlas

s prevodom obchodného  podielu akcionára spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s.
Jana Telenskeho vo výške 52 % podielu na základnom imaní,

na nadobúdateľa - spoločnosť RADIO ONE RETRO, s.r.o.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha  č.  09-19/888: Kancelária  Rady  vyhotoví  v  správnom  konaní  č.  101-LO/D-1304/2009 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania.
T: 03.12.2009 Z: PLO

K bodu 6/ 
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3739/148-2009
(na vysielanie programu Panelák z dňa 11. 9. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3739/148-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-19/6.721: 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. 3739/148-2009, smerujúcu voči MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/889: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 7/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3941/167-2009  
(na vysielanie programu Už to príde z dňa 27.9.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3941/167-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-19/7.722: 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. 3941/167-2009, smerujúcu voči MAC TV s.r.o., a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/890: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 8/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3833/155-2009 
(na vysielanie programu Správy STV1 z dňa 16.9.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 38331/155-2009 smerujúcej proti vysielaniu  STV1
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  09-19/8.723: 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. 3833/155-2009, vedenú voči STV, vysielateľovi na základe zákona a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/891: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 9/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3656/146-2009  
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 30.8.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3656/146-2009  smerujúcej proti vysielaniu  STV1
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  09-19/9.724: 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.  3656/146-2009,  vedenú  voči  Slovenskej  televízii,  vysielate ovi  naľ  
základe zákona  a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č.  308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/892: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 10/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3811/154-2009  
(na vysielanie programu Dlhý víkend  z dňa 13.9.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3811/154-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-19/10.725: 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. 3 
a 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 13.09.2009 o cca 21:30 hod. odvysielal 
program Dlhý víkend, ktorý by mohol ohroziť morálny vývin maloletých a označením ktorého ako 
nevhodného pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
jednotného systému označovania.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/893: 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: 17.11.2009     Z: PLO

Úloha č. 09-19/894: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 13.11.2009      Z: PgO

K bodu 11/
Prešetrenie sťažnosti
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Sťažnosť č. 3894/170-2009 
(na vysielanie TV Markíza zo dňa 15. 9. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/170-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza – Slovakia s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-19/11.726: 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. 3894/170-2009, 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. 09-19/895: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 12/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3981/174-2009  
(na vysielanie TA3 z dní 19.9., 20.9. a 24.9.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č.3981/174-2009 smerujúcej voči vysielaniu TA3 z dní 19.9., 20.9. a 
24.9.2009.
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie  č.  09-19/12.727: 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 C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z.z., v súvislosti s tým,  že dňa 24.09.2009 o cca 18:40 hod. odvysielal v rámci programu Hlavné 
správy  príspevok  informujúci  o  nadchádzajúcich  voľbách  do  VÚC, v  ktorom  mohlo  dôjsť  k 
nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/896: 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: 17.11.2009 Z: PLO

Úloha č. 09-19/897: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 13/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3894/166-2009
(na vysielanie programu Lampa z dňa 17.9.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/166-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ PLUS
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219

Uznesenie  č.  09-19/13.728: 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 
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(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“),  postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č.  3894/166-2009,  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. 09-19/898: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13.11.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-19/13.729: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len  „zákon č.  308/2000 Z.  z.“)  postupom podľa  § 71  zákona  č.  308/2000 Z.  z.,  začína 
správne konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 38 ods. 3 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým,  že dňa 17.09.2009 o cca 21:38 hod. odvysielal program Lampa, v ktorom 
mohlo dôjsť  zo strany sponzora  programu ku ovplyvňovaniu  obsahu sponzorovaného programu 
spôsobom, ktorý by sa mohol považovať za zasahovanie do zodpovednosti a redakčnej nezávislosti 
vysielateľa.   

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/899: 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: 17.11.2009 Z: PLO

Úloha č. 09-19/900: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 14/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3937/177-2009
(na vysielanie programu C.S.I. Kriminálka Miami z dňa  30.9.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3937/177 -2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 09-19/14.730:  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.  3937/177-2009,  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. 09-19/901: Kancelária Rady oznámi s ažovate ovi výsledok prešetrenia s ažnosti.ť ľ ť
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 15/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4081/178 - 2009
(na vysielanie programu Nezvratný osud 3 z dňa 3.10.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4081/178 - 2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza – Slovakia s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/41
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Uznesenie  č.  09-19/15.731: 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. 4081/178-2009, 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. 09-19/902: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 16/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3838/157-2009
(na vysielanie  programu Z prvej ruky  z dňa 21.9.2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3838/157-2009 smerujúcej proti vysielaniu SRo1
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  09-19/16.732: 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.  3838/157-2009,  vedenú  voči  vysielateľovi  Slovenský  rozhlas  – 
vysielate  na základe zákona ľ a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/903: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 17/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4078/183-2009
(na vysielanie programu Hlavné správy z dňa 24. 9. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4078/183-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie  č.  09-19/17.733: 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.  4078/183-2009,  vedenú  voči  vysielateľovi  C.E.N.  s.r.o. a  uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/904: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 18/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4130/184-2009
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(na vysielanie programu rubriky Teta Danka zo stánka v programe Hemendex z dňa 7.10. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4130/184-2009 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Expres
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s. číslo licencie: R/66

Uznesenie  č.  09-19/18.734: 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.  4130/184-2009,  vedenú voči  vysielateľovi  D.EXPRES, a.s.  a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/905: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 19/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3982/172-2009
(na vysielanie  programu Správy z dňa 10. 9. 2009) 
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3982/172-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  09-19/19.735: 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.  3982/172-2009,  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. 09-19/906: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 20/
Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3788/156-2009
(na vysielanie  programov Esprit z dňa 27. 6. 2009, 4. 7. 2009 a 15. 8. 2009, Zelená vlna z dňa 2. 9. 
2009, Z Terchovej naživo z dňa 9. 9. 2009, Rádiožurnál z 1. 9. 2009 a Žurnál Rádia Regina z 2. 9. 
2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 3788/156-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  09-19/20.736: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len  „zákon č.  308/2000 Z.  z.“)  postupom podľa  § 71  zákona  č.  308/2000 Z.  z.,  začína 
správne konanie voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného 
porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 09.09.2009 o cca 05:00 
hod. v programe  Z Terchovej naživo  odvysielal  informácie o novom Slovenskom filme  Jánošík, 
ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z..

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-19/907: 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: 17.11.2009 Z: PLO

Úloha č. 09-19/908: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 13.11.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-19/20.737: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1 až 3  a §  5 ods.  1 písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len „zákon č.  308/2000 Z.  z.“)  postupom podľa § 71 zákona č.  308/2000 Z.  z.,   začína 
správne konanie voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného 
porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 01.09.2009 o cca 18:00 
hod.  v programe  Rádiožurnál  odvysielal  príspevok,  ktorý informoval  o protestnom zhromaždení 
proti  prijatiu  jazykového  zákona,  v  ktorom  mohlo  dôjsť  k  nezabezpečeniu  objektívnosti  a 
nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/909: 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: 17.11.2009 Z: PLO

Úloha č. 09-19/910: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 13.11.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-19/20.738: 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.  3788/156-2009,  vedenú  voči  vysielateľovi  Slovenský  rozhlas  – 
vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa možného porušenia § 32 ods. 12 
zákona č. 308/2000 Z.z. v programe Esprit z dní 27.6.2009 a 4.7.2009 a 15.08.2009 a v programoch 
Zelená vlna z 2.9.2009 o cca 07:15 hod., 07:30 hod., 08:05 hod., 12:25hod., 12:58 hod. a 18:26 hod. 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/911: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 13.11.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-19/20.739: 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.  3788/156-2009,  vedenú  voči  vysielateľovi  Slovenský  rozhlas  – 
vysielate  na základe zákona ľ a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa možného porušenia § 16 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v programe Žurnál Rádia Regina z dňa 2.9.2009 podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.

Uznesenie bolo prijaté.

14



Úloha č. 09-19/912: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 21/
Kontrolný monitoring
Správa č.60/09/TV o monitorovaní vysielania ŠTV Štúrovskej televízie 
(monitorovaný deň: 21. a 22.8.2009)
Vysielateľ: Július Pereszlényi, Štúrovo             číslo licencie: T/163

Uznesenie  č.  09-19/21.740: 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 Július Pereszlényi - Servis TV – Video vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty 
vysielania bez oprávnenia.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/913: 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: 17.11.2009 Z: PLO

K bodu 22/
Kontrolný monitoring
Správa č.65/09/TV o monitorovaní vysielania RTV Prievidza
(monitorovaný deň: 7. a 9. 9. 2009)
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza číslo licencie: T/43

Uznesenie  č.  09-19/22.741: 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  Regionálna  televízia  Prievidza,  s.  r.  o. vo  veci  možného 
porušenia § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 07.08.2009 a 14.08.2006 
pri  vysielaní  televíznej  programovej  služby RTV Prievidza neoznačil  na obrazovke trvalo svoju 
programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom). 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/914: 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: 13.11.2009 Z: PLO

K bodu 23/
Kontrolný monitoring
Správa č.69/09/TV o monitorovaní vysielania MARTICO INFO
(monitorovaný deň: 8.9.2009)
Vysielateľ: Martico , s.r.o.            číslo licencie: T/225
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Uznesenie č. 09-19/23.742: 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. 
69/09/TV  o  monitorovaní  vysielania  MARTICO  INFO  skonštatovala,  že  v 
monitorovanom  vysielaní  držiteľa  licencie MARTICO,  s.r.o.,  Martin  zo  dňa 
08.09.2009 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/915: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 13.11.2009 Z: PgO

K bodu 24/
Kontrolný monitoring
Správa č.68/09/TV o monitorovaní vysielania Bebe Tv
(monitorovaný deň: 9.10.2009)
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava              číslo licencie: T/199

Uznesenie č. 09-19/24.743: 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. 
68/09/TV o monitorovaní televíznej programovej služby Bebe Tv skonštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní držiteľa licencie MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava, 
zo dňa 09.10.2009 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/916: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 13.11.2009     Z: PgO

K bodu 25/
Kontrolný monitoring
Správa č.66/09/TV o monitorovaní Mestskej televízie Ružomberok
(monitorovaný deň: 8.9.2009)
Vysielateľ: Kultúrny dom A.Hlinku, a.s. číslo licencie: T/189

Uznesenie č. 09-19/25.744: 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. 
66/09/TV  o  monitorovaní  Mestskej  televízie  Ružomberok  skonštatovala,  že  v 
monitorovanom vysielaní  držiteľa licencie Kultúrny dom A.  Hlinku,  a.s. zo  dňa 
08.09.2009 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/917: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 13.11.2009     Z: PgO

K bodu 26/
SK č.: 241-PLO/O-3517/2009 zo dňa 25.08.2009
Doplnenie :  Správa  o šetrení sťažnosti č. 2350/102-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň : Dnes/Predražená budova/30.05.2009 o cca 19:20 hod)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41
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Uznesenie  č.  09-19/26.745: 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. 241-PLO/O-3517/2009 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 

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

tým,

že dňa 30.05.2009 a cca 19:20 hod. odvysielal v programe Dnes príspevok Predražená budova, 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. 09-19/918: 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: 03.12.2009     Z: PLO

Úloha č. 09-19/919: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13.11.2009     Z: PgO

K bodu 27/
SK č.: 242-PLO/O-3518/2009 zo dňa 25.08.2009
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažnosti č. 2706/114-2009 smerujúcej proti  vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia ustanovenia  § 16  písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: KRIMI Noviny/Psy v  otrasných podmienkach/27.06.2009 o cca 19:00 
hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-19/27.746: 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 účastník správneho konania č. 242-PLO/O-3518/2009 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,
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že  v  spravodajskom programe  KRIMI  Noviny zo  dňa  27.06.2009 o  cca  19:00  hod.  odvysielal 
príspevok  s  názvom  Psy  v  otrasných  podmienkach,  v  ktorom  nezabezpečil  objektívnosť  a 
nestrannosť,

Uznesenie bolo prijaté.

za čo mu ukladá

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

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

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/920: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné  vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie zákona   a 
doručí ho účastníkovi konania.
T: 03.12.2009     Z: PLO

Úloha č. 09-19/921: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13.11.2009     Z: PgO

K bodu 28/
SK č.: 243-PLO/O-3519/2009 zo dňa 25.08.2009
Doplnenie :  Správa  o šetrení sťažnosti č. 2565/110-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 písm. b/  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň : Televízne noviny/Kvalita kúpeľov/11.06.2009 o cca 19:00 hod)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                    číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-19/28.747: 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.  243-PgO/O-3519/2009 vedené voči  MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol.  s  r.o.  podľa § 30 písm.  h)  zákona č.  71/1967 Zb.  o správnom konaní  v znení  neskorších 
predpisov 

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-19/922: 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: 17.11.2009     Z: PLO

Úloha č. 09-19/923: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 13.11.2009     Z: PgO

K bodu 29/
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SK č.: 264-PLO/O-3807/2009 zo dňa 08.09.2009
Doplnenie :  Správa o šetrení sťažnosti  č. 2610/110-2009 smerujúcej voči  vysielaniu televízie 

Markíza
(vo veci možného porušenia  § 16 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň : Paľba/Super kšeft/25.05.2009 o cca 22:37 hod.)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                  číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-19/29.748: Rada  odročuje  prerokovanie  tohto  bodu  programu  a  ukladadá 
sťažovateľovi a účastníkovi konania predložiť relevantné podklady pre rozhodnutie vo veci.  

Úloha  č.  09-19/924: Kancelária  Rady  vyžiada  od  sťažovateľa  a  účastníka  konania  relevantné 
podklady pre rozhodnutie vo veci.
T:17.11.2009     Z: PLO

V Bratislave dňa 03.11.2009

           Prof. Miloš Mistrík
       predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu
                                                                  

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: JUDr. Ľuboš Kukliš
Overil: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.
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