
Zápisnica č. 06/2009
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24.03.2008 o 

09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

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

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

Program bol schválený.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 42-LO/O-571/2009 zo dňa 13.02.2009
vo veci dohľadu nad zákonom č. 308/2000 Z. z.
ÚK: PROFI – NET, s.r.o., Liptovský Mikuláš
ÚP: 10:00 hod.

3/ SK: 14-LO/D-149/2009 zo dňa 14.01.2009
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
na základom imaní držiteľa licencie č. R/86
ÚK:  Poprad Reality  Invest,  a.s.,  Poprad,  Jan Telensky,  Poprad,  Magdaléna Baloghová,  Vysoké 
Tatry a RADIO ONE RETRO, s.r.o., Nitra

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Držiteľ licencie č. R/86, spoločnosť Poprad Reality Invest, a.s., Poprad

5/ Sťažnosť č. 4968/224-2008 zo dňa 18.12.2008
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť smeruje voči postupu Rady pre vysielanie a retransmisiu

6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Držiteľ licencie č. R/89, Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom

7/ SK: 38-LO/D-564/2009 zo dňa 10.02.2009
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/284
ÚK: PS Kábel, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok

8/ SK: 1176-LO/D-4900/2008 zo dňa 11.12.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: HOME TV, s.r.o., Bratislava

9/ SK: 1163-LO/D-4856/2008 zo dňa 09.12.2008
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou

10/ SK: 1131-LO/D-4049/2008 zo dňa 16.10.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/79
ÚK: ADUT PLUS, a.s.,. Skalica
ÚP: 10:20 hod.

11/ SK: 1154-LO/D-4704/2008 zo dňa 27.11.2008
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vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/227
ÚK: ANTECH – Ing. Martin Brodňan, Kysucké Nové Mesto

12/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 10/1-2009
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 29. 12. 2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 10/1-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

13/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.12/2-2009
(na vysielanie filmu Ja, moje druhé ja a Irena z dňa 24.12.2008.) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 12/2-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 16/4-2009
(na vysielanie programov Paľba z dní 7.4.2008, 30.6.2008 a 5.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 16/4-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 468/34-2009
(na vysielanie programu Aj múdry schybí z dňa 30.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 468/34-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

16/Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.459/11-2009 zo dňa 12.01.2009
(na vysielanie programu Hľadá sa Nemo z dňa 24.12.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č.459/11-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.80/6-2009 
(na vysielanie programov Obvinený z 2.1.2009 a Ohnivá pasca zo 4.1.2009) 
Správa o šetrení sťažností č. 80/6-2009 a 79/5-2009 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 79/5-2009 
(na vysielanie programu Záhadné zmiznutie z 2.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 79/5-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 11/3-2009
(na vysielanie programu Sám doma 2 z dňa 25.12.2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 11/3-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o, Bratislava  číslo licencie: T/39

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.343/22-2009  
(na vysielanie programu Správy STV z dňa  21.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 343/22-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
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Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5074/225-2008
(na vysielanie programu Črepiny PLUS z dňa 14.12.2008 a Noviny z dňa 7.12.2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 5074/225-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.607/36-2009 
(na vysielanie programu V politike z dňa 8.2.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 607/36-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol.s r.o. číslo licencie: T/125

23/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.607/37-2009 
(na vysielanie programu Téma dňa z dňa 10.2.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 607/37-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol.s r.o. číslo licencie: T/125

24/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 160/8-2009
(na vysielanie programu Kriminoviny z dňa 9.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 160/8-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.10/2009/TV o monitorovaní vysielania televízie HEMEU
(monitorovaný deň: 22.2.2009)
Vysielateľ: K T R, s.r.o., Imeľ            číslo licencie: T/154

26/ SK č.: 9-PgO/O-216/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4057/189-2008 smerujúcej voči vysielaniu Rádia Expres
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň:  Infoexpres plus/Správy a komentáre/ 08.10.2008 o cca. 17:02 hod. )
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                    číslo licencie: R/66 

27/ SK č.: 8-PgO/O-215/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4057/187-2008, 4058/188-2008, 4059/189-2008 smerujúcej 
voči vysielaniu Rádia Expres 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: :  Infoexpres plus/Správy a komentáre/ 08.10.2008 o cca. 12:01 hod.)
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                             číslo licencie: R/66 

28/ SK č.: 243-PgO/O-4819/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie:  Správa  č.  63/2008/TV  z  monitorovania  vysielania  MsTV  Moldava-  Szepsi  VTV, 
STUDIO 7
(dodržiavanie § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Magyar nyelvű/ 06.10.2008)
ÚK: BodvaTel, s.r.o.                                                   číslo licencie: T/131                        

29/ SK č.: 238-PgO/O-4663/2008 zo dňa 18.11.2008
Doplnenie: Správa č. 62/2008/TV o monitorovaní 3.TV
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamov/ 15.08., 18.08., 25.08., 29.08. 2008)
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ÚK:SEPERDEO VITA TV                                 číslo licencie: T/111 

30/ SK č.: 245-PgO/O-4821/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa č. 68/08/TV z monitorovania Televízie Prešov
(dodržiavanie § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Dom, byt a záhrada/ 17.10.2008)
ÚK:GAAD Prešov, s.r.o.                            číslo licencie: T/193 

31/ SK č.: 240-PgO/O-4816/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3446/172-2008 smerujúcej voči televízii TA3 a TV 
Markíza 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Športové noviny/ 11.08., 13.08., 16.08., 17.08., 20.08., 21.08. 2008)
ÚK:MARÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: T/41 

32/ SK č.: 240-PgO/O-4816/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3446/172-2008 smerujúcej voči televízii TA3 a TV 
Markíza 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný  program/deň:  Šport/09.08.,  10.08.,  11.08.,12.08.,  13.08.,  14.08.,  15.08.,  16.08., 
17.08.,18.08., 19.08., 20.08., 21.08., 22.08., 23.08., 24.08. 2008)
ÚK: C.E.N., s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/125 

33/ SK č.: 237-PgO/O-4662/2008 zo dňa 18.11.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3572/174-2008 smerujúcej voči televízii TA3 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Poludňajší žurnál/ Murgaš obvinil poslankyňu z porušovania zákona/ 
15.08. 2008)
ÚK: C.E.N., s.r.o.                                            číslo licencie: T/125 

34/ SK č.: 54-PgO/O-972/2009 zo dňa 14.10.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3126/160-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na Televízne noviny/ 27.07.2008 o cca 17:28 a 18:03 hod.)
ÚK:MARÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41 

35/ Rôzne: 
1.  Priebežné  výsledky  monitorovania  STV,  TV  Markíza,  JOJ,  TA3,  Slovenský  rozhlas,  Rádio 
Expres  v  období  kampane,  moratória  a  voľby  prezidenta  SR  (monitorované  obdobie:  9.3.-
18.3.2009)

Ústne pojednávania:
10:00 hod. - PROFI – NET, s.r.o., Liptovský Mikuláš
10:20 hod. – ADUT PLUS, a.s., Skalica

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

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh: 
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených  176 úloh.  Všetky úlohy  termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené. 

Uznesenie č. 09-06/1.148: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.
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Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
SK: 42-LO/O-571/2009 zo dňa 13.02.2009
vo veci dohľadu nad zákonom č. 308/2000 Z. z.
ÚK: PROFI – NET, s.r.o., Liptovský Mikuláš
ÚP: 10:00 hod.

Rada pre vysielanie a retransmisiu presúva rokovanie o správnom konaní č. 42-LO/O-571/2009 na 
deň 07.04.2009.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/177: Kancelária Rady pripraví skutkovú a právnu analýzu správneho konania na 
najbližšie zasadnutie Rady.
T: ihneď Z: LO

K bodu 3/ 
SK: 14-LO/D-149/2009 zo dňa 14.01.2009
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
na základom imaní držiteľa licencie č. R/86
ÚK:  Poprad Reality  Invest,  a.s.,  Poprad,  Jan Telensky,  Poprad,  Magdaléna Baloghová,  Vysoké 
Tatry, a RADIO ONE RETRO, s.r.o., Nitra

Uznesenie  č.  09-06/3.149: Rada  pre  vysielanie  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  s  pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 zákona č.  308/2000 Z.z.  o vysielaní  a retransmisii  a  o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila  žiadosť  o  udelenie  predchádzajúceho  súhlasu  s  prevodom  obchodných  podielov  na 
základnom  imaní  držiteľa  licencie  č.  R/86,  v  správnom  konaní  č.  14-LO/D-149/2009  zo  dňa 
14.01.2009, účastníkov konania (ďalej len „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

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

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

zastavuje

správne  konanie  č.  14-LO/D-149/2009  zo  dňa  14.01.2009  vo  veci  žiadosti  o  udelenie 
predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov na základnom imaní držiteľa licencie 
č.  R/86,  pretože  účastníci  konania  na  výzvu  správneho  orgánu  v  určenej  lehote  neodstránili 
nedostatky svojho podania a boli o možnosti zastavenia konania poučení.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/178:  Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 14-LO/D-149/2009 písomné 
znenie  rozhodnutia  a  zašle  ho  účastníkom  konania:  Poprad  Reality  Invest,  a.s.,  Poprad,  Jan 
Telensky, Poprad, Magdaléna Baloghová, Vysoké Tatry a RADIO ONE RETRO, s.r.o., Nitra.
T: 24.04.2009 Z: LO

K bodu 4/
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Držiteľ licencie č. R/86, spoločnosť Poprad Reality Invest, a.s., Poprad

Uznesenie  č.  09-06/4.150: 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z. z.“), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla o začatí správneho konania 
voči spol. Poprad Reality Invest, a.s. Poprad,  vo veci: 

1/ možného porušenia § 16 písm. o/ zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s možným vysielaním 
v rozpore s udelenou licenciou,

Uznesenie bolo prijaté.

2/ možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č.  308/2000 Z.z., v súvislosti s neoznámením Rade 
všetkých zmien týkajúcich sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu v lehote do 15 dní od 
vzniku týchto zmien.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/179: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a požiada ho o vyjadrenie sa k predmetu 
správneho konania v lehote 10 dní odo dňa doručenia oznámenia.
T: ihneď Z: LO

K bodu 5/
Sťažnosť č. 4968/224-2008 zo dňa 18.12.2008
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť smeruje voči postupu Rady pre vysielanie a retransmisiu

Uznesenie č. 09-06/5.151: Rada pre vysielanie a retransmisiu sťažnosť č. 4968/224-2008 postupuje 
Generálnej prokuratúre SR.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-06/180:  Kancelária Rady postúpi sťažnosť Generálnej prokuratúre SR a postúpenie 
oznámi sťažovateľovi.
T: ihneď Z: LO

K bodu 6/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Držiteľ licencie č. R/89, Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom

Uznesenie č. 09-06/6.152: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  začína správne konanie voči  Mariánovi  Dokupilovi  – Doko 
Media, Dubnica nad Váhom, držiteľ licencie č. R/89 vo veci možného porušenia ustanovenia § 46 
ods. 2 písm. k) a l) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/181: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a vyzve ho, aby sa k 
jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia.
T: ihneď Z: LO

Úloha č.  09-06/182: Kancelária  Rady písomne požiada sťažovateľa  o  konkretizáciu uvedených 
nepravdivých údajov v žiadosti držiteľa licencie č. R/89.
T: ihneď Z: LO

K bodu 7/
SK: 38-LO/D-564/2009 zo dňa 10.02.2009
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/284
ÚK: PS Kábel, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok

Uznesenie  č.  09-06/7.153: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
38-LO/D-564/2009  zo  dňa  10.02.2009,  vo  veci  žiadosti  o  zmenu  v  registrácii  retransmisie  č. 
TKR/284, účastníka konania:

PS Kábel, spol. s r.o.
Plavecký Štvrtok 172
900 68 Plavecký Štvrtok

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

rozhodnutie:

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

m e n í

registráciu retransmisie č. TKR/284 nasledovne:   

Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/284/2007 zo dňa 20.11.2007 sa v časti 4.  mení takto:
„4.  Ponuka programových služieb:  
      základný súbor: 
      televízne programové služby:   STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, TA 3, JOJ, JOJ 

PLUS,  ČT 1,  ČT 2,  Prima,  TV NOE, RTL, Super 

7



RTL, SAT 1, Eurosport, Spektrum, Sport 1, Paprika, 
Deko,  Minimax,  Animax,  Óčko,  The  fishing  and 
hunting channel

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

rozšírený súbor: -   

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/183: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 38-LO/D-564/2009 zo dňa 
10.02.2009  písomné  znenie  rozhodnutia,  zašle  ho  účastníkovi  konania:  PS  Kábel,  spol.  s  r.o., 
Plavecký Štvrtok, a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 24.04.2009 Z: LO

K bodu 8/
SK: 1176-LO/D-4900/2008 zo dňa 11.12.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: HOME TV, s.r.o., Bratislava

Uznesenie č. 09-06/8.154: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii  a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie,  v správnom konaní  č.  1176-LO/D-
4900/2008 zo dňa 11.12.2008, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“):

Home TV, s.r.o. 
Za Kasárňou 56
831 01 Bratislava
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 

vydáva toto

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

Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania
 

u d e ľ u j e

spoločnosti Home TV, s.r.o.,  Bratislava

licenciu č. T/230

na televízne vysielanie za týchto  podmienok:

 „I.

(1) Názov programovej služby: HOME TV
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov
(3) Časový rozsah vysielania: 18 hodín/denne
(4) Územný rozsah vysielania: multiregionálny 

- vysielanie prostredníctvom KDS, MMDS, MVDS
- vysielanie prostredníctvom satelitu THOR V

II.
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Právne skutočnosti spoločnosti: 
(1) Údaje  o  osobách,  ktoré  majú  účasť  na  základnom  imaní  vysielateľa,  alebo  podiel  na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka 
číslo: 55389/B, oddiel: Sro, zo dňa 20.11.2008
(2) Údaje  o  štatutárnych orgánoch a  kontrolných orgánoch  vysielateľa  s  licenciou:  podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 55389/B, oddiel: Sro, 
zo dňa 20.11.2008

III.

1.) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 29.01.2009 (č. d. p. 597/2009)
a) Programová služba (100%):

1. Doplnkové vysielanie – max. 20 %
2. Programy – min. 80% 

b) Programy(100%):
1. Spravodajstvo – 0 %
2. Publicistika: 
   2.1. polit. publicistika – 0,0%
   2.2. ostatná publicistika – 11,0 %
3. Dokumentárne programy – 89%
4. Dramatické programy –  0%
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – 0 %
6. Hudobné programy – 0 %
7. Vzdelávacie programy – 0 %
8. Náboženské programy – 0 %
9. Detské programy – 0%
10. Športové programy – 0 %

2.)  Navrhovaný podiel  vysielacieho času (bežný mesiac)  vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 19 %

3.)  Druh  technického  nosiča,  na  ktorom  vysielateľ  poskytne  rade  záznam  svojho  vysielania 
(ustanovenie §16 písm e/ ): 
a) videokazety systému VHS v zodpovedajúcej kvalite
b) CD nosič
c) DVD nosič 
(Možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4)

4.) Jazyk vysielania: slovenský, český

5.) Podmienky vysielania teletextu:
- nevysiela                      
  

6.)  Podiel  vysielacieho  času  vo  vysielaní  televíznej  programovej  služby,  ktorý  je  vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: 50%

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

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

1.1.  Programová  služba  je  vysielaná  prostredníctvom KDS/MMDS/MVDS spoločnosti  SATRO, 
s.r.o., Bratislava.
1.2.  Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS/MMDS/MVDS je na základe 
rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/9 a registrácii retransmisie č. TKR/121 spoločnosť 
SATRO, s.r.o., Bratislava.
2.1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom satelitu THOR V.
2.2. Prevádzkovateľom satelitu je Telenor Satellite Broadcasting, Nórsko s územným rozsahom pre 
Európu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/184: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  1176-LO/D-4900/2008  zo  dňa 
11.12.2008, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Home TV, s.r.o., Bratislava spolu s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 24.04.2009 Z: LO

K bodu 9/
SK: 1163-LO/D-4856/2008 zo dňa 09.12.2008
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou

Uznesenie  č.  09-06/9.155: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa §  4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  b)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z“ ) postupom podľa § 71 citovaného zákona, v správnom konaní č. 1163-LO/D-4856/2008 zo 
dňa  09.12.2008,  posúdila  žiadosť  o  registráciu  retransmisie  prostredníctvom  káblového 
distribučného systému, účastníka konania:

Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o.
Farská 7
957 01 Bánovce nad Bebravou

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.,   vydáva 
 

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/299

za nasledovných podmienok :

1.   Špecifikácia  telekomunikačnej  siete  alebo zariadenia:   Podľa  oznámenia  TÚ SR zo  dňa 
24.09.2007.   

2. Územný rozsah retransmisie: Mesto Bánovce nad Bebravou

3.  Počet  prípojok: 4000
            
4.  Ponuka programových služieb:  

základný súbor: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TV Paprika, 

Óčko,  ČT1,  ČT2,  ČT24,  Blue  Hustler,  Discovery  Channel, 
Eurosport,  Fashion TV,  Fishing and Hunting,  Galaxie  Sport, 
Hallmark, Minimax/Animax, Music Box, PRO 7, RTL, RTL 2, 
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SAT  1,  Spektrum,  Super  RTL,  TV  LUX,  TV  Noe,  Viasat 
Explorer/Spice, Viasat History

rozhlasové programové služby: Slovenský  rozhlas:  Rádio  Slovensko,  Rádio_FM;   WOW, 
Rádio Expres, rádio OKEY 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/185: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví  rozhodnutie  o  registrácii  retransmisie  v  SK  č. 1163-LO/D-4856/2008 a zašle  ho 
účastníkovi  konania  (spol.  Prvá  Bánovská  Informačná  spol.  s  r.o.)  spolu  s  výzvou  na  úhradu 
správneho poplatku.
T: 24.04.2009 Z: LO

K bodu 10/
SK: 1131-LO/D-4049/2008 zo dňa 16.10.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/79
ÚK: ADUT PLUS, a.s.,. Skalica
ÚP: 10:20 hod.

Uznesenie č. 09-06/10.156: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa 
§  71  zákona  č.  308/2000  Z.z.  posúdila  žiadosť  o  predĺženie  platnosti  licencie  na  rozhlasové 
vysielanie č. R/79, doručenú Rade dňa 16.10.2008, vysielateľa: 

ADUT PLUS, a.s. 
Pri potoku 2
909 01 Skalica

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

rozhodnutie:

Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní

p r e r u š u j e

do 07.04.2009 správne konanie č.  1131-LO/D-4049/2008 vo veci  žiadosti  o predĺženie platnosti 
licencie č. R/79 z dôvodu, že účastník konania sa dňa 24.03.2009 nedostavil na ústne pojednávanie, 
ktoré  bolo  nariadené Radou a  tá  mala  za  to,  že  bolo potrebné  v konaní  ho  vypočuť  v zmysle 
ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.

Podľa  ustanovenia  §  19  ods.  3  zákona  č.  71/1967  Zb.  o  správnom konaní  Vás  Rada  zároveň 
poučuje,  že  v  prípade  nedostavenia  sa  na  ústne  pojednávanie  správne  konanie  č.  1131-LO/D-
4049/2008 zastaví.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/186: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária  Rady  vyhotoví  rozhodnutie  v  správnom  konaní  č.  1131-LO/D-4049/2008,  zašle  ho 
účastníkovi konania a zároveň zabezpečí účasť účastníka konania na ústnom pojednávaní na deň 
07.04.2009.
T: ihneď Z: LO
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K bodu 11/
SK: 1154-LO/D-4704/2008 zo dňa 27.11.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/227
ÚK: ANTECH – Ing. Martin Brodňan, Kysucké Nové Mesto

Uznesenie č. 09-06/11.157: 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.  1154-LO/D-4704/2008 zo dňa 27.11.2008,  posúdila  žiadosť o 
zmenu registrácie retransmisie  č. TKR/227 účastníka konania 

ANTECH – Ing. Martin Brodňan
Lipová 824 
024 01 Kysucké Nové Mesto

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 § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.

mení

registráciu retransmisie č. TKR/227 nasledovne:
Rozhodnutie  o  registrácii  retransmisie  č.  TKR/227/2004 zo  dňa  09.03.2004 v  znení  neskorších 
zmien sa mení nasledovne: 

Čl. 4 sa mení a znie:

,,IV. Ponuka programových služieb:
Základná programová ponuka: 
-televízne programové služby : STV1,  STV2,  Trojka,  TV  MARKÍZA,  TA3  /RING  TV, 

JOJ,  JOJ  PLUS,  ČT1,  ČT2,  TV  PATRIOT,  AnTechNet 
info,  Music Box, TV LUX 

-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ  ROZHLAS:  RÁDIO  SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM;

Rozšírená programová ponuka:
- televízne programové služby : STV1,  STV2,  Trojka,  TV  MARKÍZA,  TA3  /RING  TV, 

JOJ,  JOJ  PLUS,  ČT1,  ČT2,  TV  PATRIOT,  AnTechNet 
info,  Music  Box,  TV  LUX,  FILM+,  NOVA  SPORT, 
Spektrum,  Jetix,  EUROSPORT  1,  EUROSPORT  2, 
DISCOVERY  CHANNEL,  MTV,  HALLMARK,  Hustler 
TV, Animal Planet, Minimax, Anime+, TELEVÍZO

- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ  ROZHLAS:  RÁDIO  SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM; “

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha  č.  09-06/187: Kancelária  Rady  vyhotoví  v  správnom  konaní  č.  1154-LO/D-4704/2008 
písomné  znenie  rozhodnutia,  zašle  ho  účastníkovi  konania  (ANTECH  –  Ing.  Martin  Brodňan, 
Kysucké Nové Mesto) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 24.04.2009 Z: LO

K bodu 12/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 10/1-2009
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 29. 12. 2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 10/1-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

Uznesenie  č.  09-06/12.158: 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. 10/1-2009, vedenú 
voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/188: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 13/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.12/2-2009
(na vysielanie filmu Ja, moje druhé ja a Irena z dňa 24.12.2008.) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 12/2-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-06/13.159: 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  § 20 ods. 3 a 4 
zákona č.  308/2000 Z.  z.,  v súvislosti  s odvysielaním programu  Ja, moje druhé ja a Irena dňa 
24.12.2008  o  cca  7:32  hod.,  ktorý  by  mohol  ohroziť  fyzický,  psychický  alebo  morálny  vývin 
maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav a z dôvodu možného nesprávneho 
uplatnenia Jednotného systému označovania.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/189: 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: 07.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/190: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 14/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 16/4-2009
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(na vysielanie programov Paľba z dní 7.4.2008, 30.6.2008 a 5.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 16/4-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-06/14.160: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa §  4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči spoločnosti  MARKÍZA-SLOVAKIA,  spol. s r.o., vo veci možného porušenia  § 16 
písm.  a)  a § 19 ods.  1 zákona č.  308/2000 Z.z.  v  súvislosti  s  tým, že  v  programe  Paľba  dňa 
05.01.2009  o  cca  21:35  hod.  odvysielal  príspevok  Miliardár  v  exile  II., ktorý  mohol  svojím 
obsahom a spôsobom spracovania zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti a základných a práv a slobôd 
osoby,  ktorej  sa  téma  príspevku  týkala  a  ktorým  mohlo  dôjsť  k  nezabezpečeniu  všestrannosti 
informácií a názorovej plurality v rámci vysielanej programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/191: 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: 07.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/192: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 15/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 468/34-2009
(na vysielanie programu Aj múdry schybí z dňa 30.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 468/34-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-06/15.161: 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. 468/34-2009, 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. 09-06/193: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 16/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.459/11-2009 zo dňa 12.01.2009
(na vysielanie programu Hľadá sa Nemo z dňa 24.12.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č.459/11-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

Uznesenie  č.  09-06/16.162: 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 
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(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 20 
ods.  4  zákona  č.  308/2000  Z.z.  v  súvislosti  s  odvysielaním  programu  Hľadá  sa  Nemo dňa 
24.12.2008  o  cca  12:10  hod.,  pri  ktorom  mohlo  dôjsť  k  nesprávnemu  uplatneniu  Jednotného 
systému označovania.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/194: 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: 07.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/195: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 17/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.80/6-2009 
(na vysielanie programov Obvinený z 2.1.2009 a Ohnivá pasca zo 4.1.2009) 
Správa o šetrení sťažností č. 80/6-2009 a 79/5-2009 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-06/17.163: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný podľa §  4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  n)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 
308/2000  Z.z.  z  dôvodu  možného  ohrozenia  fyzického,  psychického  alebo  morálneho  vývinu 
maloletých,  ich duševného zdravia alebo emocionálneho stavu a možného nesprávneho uplatnenia 
Jednotného systému označovania v súvislosti s odvysielaním programu Obvinený dňa 02.01.2009 o 
cca 12:30 hod.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/196: 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: 07.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/197: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 03.04.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-06/17.164: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až  3 a  § 5  ods.  1  písm.  n)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a 
retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 
308/2000  Z.  z.  z  dôvodu  možného  ohrozenia  fyzického,  psychického  alebo  morálneho  vývinu 
maloletých,  ich duševného zdravia alebo emocionálneho stavu a možného nesprávneho uplatnenia 
Jednotného  systému  označovania  v  súvislosti  s  odvysielaním  programu  Ohnivá  pasca dňa 
04.01.2009 o cca 10:55 hod.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-06/198: 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: 07.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/199: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 18/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 79/5-2009 
(na vysielanie programu Záhadné zmiznutie z 2.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 79/5-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-06/18.165: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“),  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až  3 a  § 5  ods.  1  písm.  n)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a 
retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 
308/2000  Z.z.  z  dôvodu  možného  ohrozenia  fyzického,  psychického  alebo  morálneho  vývinu 
maloletých,  ich duševného zdravia alebo emocionálneho stavu a možného nesprávneho uplatnenia 
Jednotného  systému označovania  v  súvislosti  s  odvysielaním  programu  Záhadné  zmiznutie dňa 
02.01.2009 o cca 14:30 hod.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/200: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Úloha č. 09-06/201: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 19/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 11/3-2009
(na vysielanie programu Sám doma 2 z dňa 25.12.2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 11/3-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o, Bratislava  číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-06/19.166: 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  § 20 ods.  4  zákona č. 
308/2000  Z.z.  v  súvislosti  s  odvysielaním  upútavky  na  program  Silvestrovské  mafstory dňa 
25.12.2008  o  cca  21:10  hod.  z  dôvodu možného  nesprávneho  uplatnenie  Jednotného  systému 
označovania.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-06/202: 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: 07.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/203: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 03.04.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-06/19.167: 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  § 19 ods.  2  písm.  b) 
zákona  č.  308/2000  Z.  z.  v  súvislosti  s  možným  zobrazením  scén  znázorňujúcich  používanie 
strelných zbraní, scén násilia a scén pohlavného styku v upútavke na program Horúce strely 2 dňa 
25.12.2008 o cca 20:38 hod. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/204: 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: 7.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/205: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 03.04.2009

Uznesenie  č.  09-06/19.167.1: 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 § 19 ods. 2 písm. 
b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným zobrazením scén násilia v upútavke na program 
Coronado dňa 25.12.2008 o cca 21:11 hod. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/206: 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: 7.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/207: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 03.04.2009 Z: PgO

Uznesenie  č.  09-06/19.167.2: 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 § 20 ods. 4 zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu Sám doma 2 dňa 25.12.2008 o cca 20:00 
hod. z dôvodu možného nesprávneho uplatnenia Jednotného systému označovania.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-06/208: 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: 7.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/209: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 20/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.343/22-2009  
(na vysielanie programu Správy STV z dňa  21.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 343/22-2009  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

Uznesenie  č.  09-06/20.168: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až  3 a  § 5  ods.  1  písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len „zákon č.  308/2000 Z.  z.“)  postupom podľa § 71 zákona č.  308/2000 Z.  z.,   začína 
správne  konanie voči  Slovenskej  televízii,  vysielateľovi  na  základe  zákona  vo  veci  možného 
porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 21.01.2009 o cca 19:30 
odvysielal  v   programe  Správy  STV príspevok  „Eurovision  Contest  Song  2009“,  obsahujúce 
informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č 308/2000 
Z.z.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/210: 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: 07.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/211: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 21/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5074/225-2008
(na vysielanie programu Črepiny PLUS z dňa 14.12.2008 a Noviny z dňa 7.12.2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 5074/225-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-06/21.169: 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.  5074/225-2008  a 
uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Črepiny PLUS zo dňa 14.12.2008 o cca 
11:00  hod.  podľa  ustanovenia  §  14  a)  ods.  10  zákona  č.  308/2000  Z.z.  za 
neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/212: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.04.2009 Z: PgO
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Uznesenie  č.  09-06/21.170: 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. 5074/225-2008, vedenú voči MAC TV, s.r.o., a uznala sťažnosť v časti 
týkajúcej sa programu Noviny zo dňa 07.12.2008 o cca 19:30 hod. podľa ustanovenia § 14 a) ods. 11 
zákona č. 308/2000 Z.z. za nepreskúmateľnú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/213: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 22/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.607/36-2009 
(na vysielanie programu V politike z dňa 8.2.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 607/36-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol.s r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie  č.  09-06/22.171: 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.,  spol.  s  r.o.,  vo veci  možného porušenia  § 32 ods.  10  zákona č. 
308/2000 Z.z., v súvislosti s možným odvysielaním politickej reklamy podľa § 32 ods. 11 zákona č. 
308/2000 Z.z., v  programe V politike dňa 08.02.2009 o cca 19:55 h.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/214: 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: 07.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/215: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 03.04.2008 Z: PgO

K bodu 23/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.607/37-2009 
(na vysielanie programu Téma dňa z dňa 10.2.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 607/37-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol.s r.o. číslo licencie: T/125

Uznesenie  č.  09-06/23.172: 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.  607/37-2009 
smerujúcu voči vysielaniu TA3 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-06/216: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 24/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 160/8-2009
(na vysielanie programu Kriminoviny z dňa 9.1.2009) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 160/8-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie  č.  09-06/24.173: 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. 160/8-2009 smerujúcu 
voči vysielaniu TV JOJ a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/217: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 25/
Kontrolný monitoring
Správa č.10/2009/TV o monitorovaní vysielania televízie HEMEU
(monitorovaný deň: 22.2.2009)
Vysielateľ: K T R, s.r.o., Imeľ            číslo licencie: T/154

Uznesenie č. 09-06/25.174: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z.  o telekomunikáciách  v znení neskorších predpisov (ďalej  len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“)  po  prerokovaní  Správy  č.  10/2009/TV  o  monitorovaní  HEMEU  skonštatovala,  že  v 
monitorovanom vysielaní zo dňa 22.02.2009 vysielateľa KTR, s.r.o., s licenciou č. T/154,  nebolo 
zistené porušenie  právnych predpisov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/218: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 26/
SK č.: 9-PgO/O-216/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4057/189-2008 smerujúcej voči vysielaniu Rádia Expres
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň:  Infoexpres plus/Správy a komentáre/ 08.10.2008 o cca. 17:02 hod. )
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66  

Uznesenie  č.  09-06/26.175: 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. 9-PgO/O-216/2009 D.EXPRES, a.s.,
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p o r u š i l

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

tým,

že v spravodajskom programe Infoexpres plus  – Správy a komentáre dňa 08.10.2008 o cca 17:02 
hod.  odvysielal  príspevok  o  pripravovanom  audite  v  Sociálnej  poisťovni,  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. 09-06/219: 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: 24.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/220: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 27/
SK č.: 8-PgO/O-215/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4057/187-2008, 4058/188-2008, 4059/189-2008 smerujúcej 
voči vysielaniu Rádia Expres 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: :  Infoexpres plus/Správy a komentáre/ 08.10.2008 o cca. 12:01 hod.)
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66     

Uznesenie  č.  09-06/27.176: 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. 8-PgO/O-215/2009 D.EXPRES, a.s.,

p o r u š i l

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

tým,

že v spravodajskom programe Infoexpres plus – Správy a komentáre dňa 08.10.2008 o cca 12.01 
hod.  odvysielal  príspevok  o  pripravovanom  audite  v  Sociálnej  poisťovni,  v  ktorom 
nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť,

Uznesenie bolo prijaté.
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za čo mu ukladá

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

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

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/221: 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: 24.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/222: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok vybavenia sťažnosti.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 28/
SK č.: 243-PgO/O-4819/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie:  Správa  č.  63/2008/TV  z  monitorovania  vysielania  MsTV  Moldava-  Szepsi  VTV, 
STUDIO 7
(dodržiavanie § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Magyar nyelvű/ 06.10.2008)
ÚK: BodvaTel, s.r.o.                                                                         číslo licencie: T/131         

Uznesenie  č.  09-06/28.177: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
správne konanie č. 243-PgO/O-4819/2008, vedené voči BodvaTel, s.r.o.,  sa  podľa § 30 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e ,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/223: 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: 07.04.2009 Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/28.178: 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 BodvaTel, s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. v 
súvislosti s neposkytnutím súvislých záznamov vysielania z dňa 06.10.2008 na vyžiadanie Rady. 

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-06/224: 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: 07.04.2009 Z: PKO
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K bodu 29/
SK č.: 238-PgO/O-4663/2008 zo dňa 18.11.2008
Doplnenie: Správa č. 62/2008/TV o monitorovaní 3.TV
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamov/ 15.08., 18.08., 25.08., 29.08. 2008)
ÚK:SEPERDEO VITA TV                                                              číslo licencie: T/111                   

Uznesenie  č.  09-06/29.179: 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. 238-PgO/O-4663/2008 Seperdeo vita TV, spol. 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 na základe vyžiadania Rady súvislé záznamy vysielania z dní 15.08., 18.08, 25.08. a 
29.08.2008, 

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. 09-06/225: 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: 24.04.2009 Z: PKO

K bodu 30/
SK č.: 245-PgO/O-4821/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa č. 68/08/TV z monitorovania Televízie Prešov
(dodržiavanie § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Dom, byt a záhrada/ 17.10.2008)
ÚK:GAAD Prešov, s.r.o.                                                                  číslo licencie: T/193

Uznesenie  č.  09-06/30.180: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 245-PgO/O-4821/2008 GAAD Prešov, s.r.o.

p o r u š i l

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

že dňa 17.10.2008 prerušil  program  Dom, byt a záhrada,  ktorého trvanie nepresiahlo 30 minút, 
reklamou,   
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za čo mu ukladá,

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

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

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/226: 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: 24.04.2009 Z: PKO

K bodu 31/
SK č.: 240-PgO/O-4816/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3446/172-2008 smerujúcej voči televízii TA3 a TV 
Markíza 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Športové noviny/ 11.08., 13.08., 16.08., 17.08., 20.08., 21.08. 2008)
ÚK: MARÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                            číslo licencie: T/41  

Rada  odročila  prerokovanie  tohto  bodu  na  najbližšei  zasadnutie  Rady,  ktoré  sa  uskutoční  dňa 
7.4.2009.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/227: Kancelária Rady zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.   

T: 07.04.2009 Z: PKO

K bodu 32/
SK č.: 241-PgO/O-4817/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3446/172-2008 smerujúcej voči televízii TA3 a TV 
Markíza 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný  program/deň:  Šport/  9.08.,  10.08.,  11.08.,12.08.,  13.08.,  14.08.,  15.08.,  16.08., 
17.08.,18.08., 19.08., 20.08., 21.08., 22.08., 23.08., 24.08. 2008)
ÚK: C.E.N., s.r.o.                                                                              číslo licencie: T/125

Rada  odročila  prerokovanie  tohto  bodu  na  najbližšei  zasadnutie  Rady,  ktoré  sa  uskutoční  dňa 
7.4.2009.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/228: Kancelária Rady Kancelária Rady zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  

T: 3.4.2009 Z: PKO

K bodu 33/
SK č.: 237-PgO/O-4662/2008 zo dňa 18.11.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3572/174-2008 smerujúcej voči televízii TA3 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
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(monitorovaný program/deň: Poludňajší žurnál/ Murgaš obvinil poslankyňu z porušovania zákona/ 
15.08. 2008)
ÚK: C.E.N., s.r.o.                                                                              číslo licencie: T/125  

Uznesenie  č.  09-06/33.181: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
správne konanie č. 237-PgO/O-4662/2008 vedené voči C.E.N., 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. 09-06/229: 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: 07.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/230: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.04.2009 Z: PgO

K bodu 34/
SK č.: 54-PgO/O-972/2009 zo dňa 14.10.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3126/160-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na Televízne noviny/ 27.07.2008 o cca 17:28 a 18:03 hod.)
ÚK: MARÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                            číslo licencie: T/41  

Uznesenie  č.  09-06/34.182: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa  §  4  ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g/  zákona  č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
správne konanie č. 54-PgO/O-972/2009 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. 09-06/231: 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: 07.04.2009 Z: PKO

Úloha č. 09-06/232: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 03.04.2009 Z: PgO

35/Rôzne
1/  Rada zobrala na vedomie priebežné výsledky monitorovania STV, TV Markíza, JOJ, TA3, 
Slovenský  rozhlas,  Rádio  Expres  v  období  kampane,  moratória  a  voľby  prezidenta  SR 
(monitorované obdobie: 06.03. -21.03.2009) a prijala nasledovné uznesenia:
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Uznesenie  č.  09-06/35.183: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až  3 a  § 5  ods.  1  písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len „zákon č.  308/2000 Z.  z.“)  postupom podľa §  71 zákona č.  308/2000 Z.  z.,  začína 
správne  konanie voči  vysielateľovi  MARKÍZA-SLOVAKIA,  spol.  s  r.o.,  vo  veci  možného 
porušenia § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 14 zákona č. 46/1999 
Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súvislosti s 
odvysielaním programu  Teleráno dňa 18.03.2009 o cca 08.12 hod. z dôvodu možného porušenia 
povinnosti uverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky najneskôr tri dni pred dňom konania 
voľby.
 
Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/233: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.184: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až  3 a  § 5  ods.  1  písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len „zákon č.  308/2000 Z.  z.“)  postupom podľa §  71 zákona č.  308/2000 Z.  z.,  začína 
správne  konanie voči  vysielateľovi  MARKÍZA-SLOVAKIA,  spol.  s  r.o.,  vo  veci  možného 
porušenia § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 
Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súvislosti s 
odvysielaním programu  Na telo – Prezidentské voľby 2009 dňa 17.03.2009 o cca 19.45 hod.  z 
dôvodu možného  porušenia  povinnosti  zabezpečiť  zreteľné  označenie  a  oddelenie  vysielania 
kampane pred voľbou prezidenta od ostatných relácií odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o 
platenú politickú reklamu.
 
Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/234: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.185: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa § 4 ods.  1  až  3 a  § 5  ods.  1  písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.  z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej  len „zákon č.  308/2000 Z.  z.“)  postupom podľa §  71 zákona č.  308/2000 Z.  z.,  začína 
správne  konanie voči  vysielateľovi  MARKÍZA-SLOVAKIA,  spol.  s  r.o.,  vo  veci  možného 
porušenia § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 
Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súvislosti s 
odvysielaním programu  Na telo – Prezidentské voľby 2009 dňa 18.03.2009 o cca 19.55 hod.  z 
dôvodu možného  porušenia  povinnosti  zabezpečiť  zreteľné  označenie  a  oddelenie  vysielania 
kampane pred voľbou prezidenta od ostatných relácií odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o 
platenú politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-06/235: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.186: 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. c) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby 
prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súvislosti s odvysielaním programu 
De facto  –  špeciál dňa  10.03.2009  o  cca  23.00  hod.  z  dôvodu možného  porušenia  povinnosti 
zabezpečiť zreteľné označenie a oddelenie vysielania kampane pred voľbou prezidenta od ostatných 
relácií odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o platenú politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/236: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.187: 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. c) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby 
prezidenta Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súvislosti s odvysielaním programu 
De facto – špeciál dňa 17.03.2009  o  cca  20.00 hod.  z  dôvodu možného porušenia  povinnosti 
zabezpečiť zreteľné označenie a oddelenie vysielania kampane pred voľbou prezidenta od ostatných 
relácií odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o platenú politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/237: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.188: 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 C.E.N. s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. c) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súvislosti s odvysielaním programu V politike 
dňa  08.03.2009 o  cca  19.55  hod.  z  dôvodu možného porušenia  povinnosti  zabezpečiť  zreteľné 
označenie  a  oddelenie  vysielania  kampane  pred  voľbou  prezidenta  od  ostatných  relácií 
odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o platenú politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-06/238: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.189: 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 C.E.N. s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. c) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súvislosti s odvysielaním programu V politike 
dňa  15.03.2009 o  cca  19.55  hod.  z  dôvodu možného porušenia  povinnosti  zabezpečiť  zreteľné 
označenie  a  oddelenie  vysielania  kampane  pred  voľbou  prezidenta  od  ostatných  relácií 
odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o platenú politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/239: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.190: 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 C.E.N. s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. c) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súvislosti s odvysielaním programu Téma dňa 
dňa  09.03.2009 o  cca  19.55  hod.  z  dôvodu možného porušenia  povinnosti  zabezpečiť  zreteľné 
označenie  a  oddelenie  vysielania  kampane  pred  voľbou  prezidenta  od  ostatných  relácií 
odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o platenú politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/240: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.191: 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 C.E.N. s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. c) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súvislosti s odvysielaním programu Téma dňa 
dňa  10.03.2009 o  cca  19.55  hod.  z  dôvodu možného porušenia  povinnosti  zabezpečiť  zreteľné 
označenie  a  oddelenie  vysielania  kampane  pred  voľbou  prezidenta  od  ostatných  relácií 
odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o platenú politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-06/241: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.192: 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 C.E.N. s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. c) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súvislosti s odvysielaním programu Téma dňa 
dňa  11.03.2009 o  cca  19.55  hod.  z  dôvodu možného porušenia  povinnosti  zabezpečiť  zreteľné 
označenie  a  oddelenie  vysielania  kampane  pred  voľbou  prezidenta  od  ostatných  relácií 
odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o platenú politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/242: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.193: 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  C.E.N.  s.r.o.,  vo  veci  možného porušenia  § 16  písm.  c)  zákona  č. 
308/2000 Z. z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súvislosti s odvysielaním programu Téma dňa 
dňa  12.03.2009 o  cca  19.55  hod.  z  dôvodu možného porušenia  povinnosti  zabezpečiť  zreteľné 
označenie  a  oddelenie  vysielania  kampane  pred  voľbou  prezidenta  od  ostatných  relácií 
odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o platenú politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/243: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.194: 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 C.E.N. s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. c) zákona 
č. 308/2000 Z.z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súvislosti s odvysielaním programu Téma dňa 
dňa  13.03.2009 o  cca 19:55  hod.  z  dôvodu možného porušenia  povinnosti  zabezpečiť  zreteľné 
označenie  a  oddelenie  vysielania  kampane  pred  voľbou  prezidenta  od  ostatných  relácií 
odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o platenú politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-06/244: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.195: 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 C.E.N., s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. c) zákona 
č. 308/2000 Z.z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súvislosti s odvysielaním programu Téma dňa 
dňa  16.03.2009 o  cca 19:55  hod.  z  dôvodu možného porušenia  povinnosti  zabezpečiť  zreteľné 
označenie  a  oddelenie  vysielania  kampane  pred  voľbou  prezidenta  od  ostatných  relácií 
odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o platenú politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/245: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.196: 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 C.E.N., s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. c) zákona 
č. 308/2000 Z.z. v nadväznosti na § 15 ods. 5 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta 
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v súvislosti s odvysielaním programu Téma dňa 
dňa  17.03.2009 o  cca  19.55  hod.  z  dôvodu možného porušenia  povinnosti  zabezpečiť  zreteľné 
označenie  a  oddelenie  vysielania  kampane  pred  voľbou  prezidenta  od  ostatných  relácií 
odvysielaním oznamu pre verejnosť, že ide o platenú politickú reklamu.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/246: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.197: 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 6.3.2009 o cca 18.40 hod. odvysielal v rámci programu Hlavné správy 
príspevky Prezidentskí kandidáti odštartovali kampaň a Kampaň začali aj F.Mikloško a M. Melník, 
v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 09-06/247: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.198: Rada  pre  vysielanie  a  retransmisiu  (ďalej  len  „Rada“)  ako  orgán 
príslušný podľa §  4 ods.  1  až  3  a  §  5  ods.  1  písm.  g)  zákona č.  308/2000 Z.z.  o  vysielaní  a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči MAC TV, s.r.o., vo veci možného porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z., v 
súvislosti s tým, že dňa 6.3.2009 o cca 19.30 hod odvysielal v rámci programu Noviny príspevok 
Kampaň odštartovala, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/248: 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: 07.04.2009     Z: PKO

Uznesenie  č.  09-06/35.199: 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 D.EXPRES a.s. vo veci možného porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z., v 
súvislosti s tým, že dňa 6.3.2009 o cca 17.00 hod. odvysielal v rámci programu Infoexpres plus 
príspevok informujúci o začiatku volebnej kampane pred prezidentskými voľbami, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/249: 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: 07.04.2009     Z: PKO

2/  Správa o stave vysielania za rok 2008, schválenie

Uznesenie č. 09-06/35.200: Rada schvaľuje Správu o stave vysielania za rok 2008.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha  č.  09-06/250: Kancelária  Rady  predloží  uvedený  materiál  Národnej  rade  Slovenskej 
republiky.
T: 30.03.2009 Z: RK, OEV

3/  Vyjadrenie k žiadosti o opakované prešetrenie sťažnosti

Rada berie na vedomie vyjadrenie k žiadosti o opakované prešetrenie sťažnosti.

4/  Návrh záverečného účtu za rok 2008.

Uznesenie č. 09-06/35.201: Rada schváľuje návrh záverečného účtu za rok 2008.
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Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 09-06/251: Kancelária Rady predloží  uvedený materiál Výboru Národnej rady SR pre 
kultúru a média v mesiaci apríl 2009 podľa usmernenia tohto výboru.
T: 13.04.2009 Z: RK,OEV

V Bratislave dňa 24.03.2009

           Prof. Miloš Mistrík
       predseda 

Rady pre vysielanie a retransmisiu

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