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Zápisnica č. 23/2009 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22.12.2009 o 09:30 hod. 

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

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
2/ SK č.: 371-PLO/D-4851/2009 zo dňa 18.11.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie  
ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany      
 
3/ SK č.: 402-PLO/D-5231/2009 zo dňa 07.12.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne digitálne celoplošné vysielanie 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava       
ÚP: 10.20 hod. 
        
4/ SK č: 397-PLO/D-5078/2009 zo dňa 30.11.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (JOJ) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.00 hod. 
 
5/ SK: 396-PLO/D-5080/2009 zo dňa 30.11.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (JOJ PLUS) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:00 hod. 
 
6/ SK č.: 331-PLO/O-R09/2009 zo dňa 15.10.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: GROUND 4,  s.r.o., Bratislava       
 
7/ SK č: 405-PLO/D-5278/2009 zo dňa 09.12.2009 
vo veci žiadosti o zmeny registrácie retransmisie TKR/92 
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou    číslo licencie : TKR/92 
 
8/ SK č.: 318-PLO/D-4345/2009 zo dňa 26.10.2009 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie TKR/111 
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video, Štúrovo   číslo licencie: TKR/111 
 
9/ Sťažnosť č. 4546/217-2009 
(možné nevyužívanie frekvencie 95,9 Snina-Sčobík) 
Vysielateľ: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce    číslo licencie: R/77 
              
10/ Sťažnosť č. 4971/256-2009 
(možné porušenie § 16 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava                                               číslo licencie: R/70           
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11/ SK č: 398-PLO/D-5125/2009 zo dňa 02.12.2009 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava   číslo licencie: R/84 
 
12/ SK č.: 250-PLO/D-3501/2009 zo dňa 31.08.2009 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie TKR/166 
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou   číslo licencie : TKR/166 
 
13/ SK č.: 262-PLO/D-3667/2009 zo dňa 10.09.2009 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie TKR/187 
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.                                                     číslo licencie: TKR/187 
 
14/ SK č.: 295-PLO/D-4185/2009 zo dňa 09.10.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (Muzsika TV) 
ÚK: IKO Cable s.r.o. – organizačná zložka SR, BA 
 
15/ SK č.: 296-PLO/D-4186/2009 zo dňa 09.10.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (The Fishing and Hunting Channel) 
ÚK: IKO Cable s.r.o. – organizačná zložka SR, BA                                                                
 
16/ SK č.: 405-PLO/D-5298/2009 zo dňa 10.12.2009 
vo veci žiadosti o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/91 
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov      číslo licencie: TKR/91                                 
  
17/ SK č.: 260-PLO/D-3736/2009 zo dňa 14.09.2009 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava         číslo licencie: TKR/257                              
      
18/ SK č.: 285-PLO/O-4117/2009 zo dňa 06.10.2009 
vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava       číslo licencie: TKR/203                                
       
19/ Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosti č. 4582/218-2009 a 4625/224-2009      
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 30.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažností č. 4582/218-2009 a 4625/224-2009 smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
20/ Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 4605/222-2009        
(na vysielanie programu Ranný magazín zo dňa 6.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4605/222-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
21/ Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 4840/243-2009      
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 3.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4840/243-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
22/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4348/204-2009 z 23.10.2009       
(na vysielanie TA3 z dňa 18.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4348/204-2009 z 23.10.2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3. 
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Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o.       číslo licencie: T/125 
 
23/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4131/185-2009      
(na vysielanie pesničky Fuck you  odvysielanej vo FUN RADIU dňa 5.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4131/185-2009 smerujúcej proti vysielaniu FUN RADIA 
Vysielateľ: RADIO, a.s.       číslo licencie: R/71 
 
24/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3992/173-2009 z 29.9.2009       
(na vysielanie TV Považie z dňa 28.9.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č.3992/173-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Považie. 
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o.,      číslo licencie: T/156 
 
25/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť  č. 4604/221-2009      
(na vysielanie  programu Prvé oddelenie z dňa 4. 11. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4604/221-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
     
26/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4904/248-2009 
(na vysielanie Rádia Regina z dňa 23. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4904/248-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona     
 
27/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4671/227-2009      
(na vysielanie programu Kosti  z dňa  6.11.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4671/227-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
28/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť  č. 4799/240-2009      
(na vysielanie  programu Lovec policajtov z dňa 7. 11. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4799/240-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV MARKÍZA  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
29/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4600/223-2009 zo dňa 5.11.2009 a č. 4387/208-2009 zo dňa 26.10.2009  
(na vysielanie programu Paľba zo dňa 13.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4600/223-2009 a č. 4387/208-2009 smerujúcej proti vysielaniu 
televízie TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
30/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4675/231-2009  
(na vysielanie programu reklama Fa z dňa 8.11.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4675/231-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
31/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4557/215-2009  
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 19.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. č. 4557/215-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV Markíza. 
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Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
32/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4761/235-2009  
(na vysielanie programu Správy Piešťany z dní 10. a 12.11.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. č. 4761/235-2009smerujúcej proti vysielaniu TELEVÍZIE 
KARPATY. 
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany     číslo licencie: T/181 
 
33/ Sťažnosť č. 4797/236-2009  
(na vysielanie programu Infoexpres plus správy a komentáre z dňa 12.11.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4797/236-2009 proti vysielaniu Rádia Expres 
Vysielateľ: D. EXPRES, a.s., Bratislava     číslo licencie: R/66 
 
34/ Sťažnosť č. 4468/209-2009  
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 25.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti 4468/209-2009 proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
35 / Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4739/234-2009  
(na vysielanie programu Česko-Slovenská SuperStar z dňa 8. 11. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti 4739/234-2009 proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
36/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4844/244-2009 
(na vysielanie programu Z prvej ruky Portréty z dňa 14. 11. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4844/244-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona     
 
37/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4647/225-2009 
(na vysielanie programu Správy TV TURIEC z dňa 16. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4647/225-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV TURIEC 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s. r. o.      číslo licencie: T/73 
 
38/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4344/200-2009  
(na vysielanie programu Dnes z dňa 20. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti 4344/200-2009 proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
39/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4501/210-2009  
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 12. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti 4501/210-2009 proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
40/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4821/242-2009  
(na vysielanie programu Noviny z dňa 14. 11. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti 4821/242-2009 proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s. r.o.      číslo licencie: T/39 
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41/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti  č. 4383/206-2009 a 4384/207-2009      
(na vysielanie  príspevku „Protidrogová akcia“ v programe Televízne noviny z dňa 21.9.2009)  
Správa o prešetrení sťažností č. 4383/206-2009 a 4384/207-2009 smerujúcich proti vysielaniu 
televízie TV MARKÍZA 
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
42/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť  č. 4588/220-2009      
(na vysielanie  príspevku „Medvede v Tatrách rabujú“ v programe Televízne noviny z dňa 
29.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4588/220-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV MARKÍZA 
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
43/ Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5028/255-2009  
(na vysielanie programu Dnes  z dňa 26.11.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti 5028/255-2009 proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
44/ Kontrolný monitoring 
Správa č.79/09/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ 
monitorovaný  program: SEDEM  zo dňa 16.10.2009  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava               číslo licencie: T/39 
 
45/ Kontrolný monitoring 
Správa č.11/09/Ro o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu 
(monitorovaný program: Z prvej ruky zo dňa 16. 10. 2009) 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona 
 
46/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3.štvrťrok 2009 
 
47/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania:  
10:00 hod. - MAC TV s.r.o. 
10:20 hod. - C.E.N. s.r.o.  
 
 

******************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 1102 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 09-23/1.894: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK č.: 371-PLO/D-4851/2009 zo dňa 18.11.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie  
ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany      
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Uznesenie č. 09-23/2.895: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
371-PLO/D-4851/2009 zo dňa 18.11.2009, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej 
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
TV Karpaty, s.r.o. 
Bodona 777/30 
921 01 Piešťany 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
   

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

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d eľu j e  
 

spoločnosti TV Karpaty, s.r.o., Bodona 777/30, 921 01 Piešťany 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 3  
 

na digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

I. 
 

1. Druh licencie: regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby;  
    Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, DVB-H 
2.   Názov programovej služby: TV Karpaty  
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 12 hodín / denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie  určenej 

radou:  podľa podania účastníka konania č.4851/2009 zo dňa 18.11.2009 : 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 20 %  
Programy –                   min. 80 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo - 60 % 
Publicisticka: 
1) polit.publicistika - 0 % 
2) ostatná publicistika - 28,0 %  
  Dokumentárne programy - 0 % 

  Dramatické programy - 0 % 
  Zábavné programy -  0 %  
  Hudobné programy - 7,0 % 
  Vzdelávacie programy - 0 % 
  Náboženské programy - 5,0 % 
  Detské programy - 0 % 
  Šport - 0 %  

 
6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo  verejnom 
 záujme: 50 %  
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7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič alebo CD nosič v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, 
divx, mpeg, avi, mp4) 

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

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  

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

11. Uplatňovanie jednotného systému označovania programov: podľa Jednotného systému 
označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 

 
II. 

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

právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 
12.11.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 1817/T. 

2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Trnava zo dňa 12.11.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 1817/T. 

 
III. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 
 a)  názov doplnkovej obsahovej služby: Interaktívny prístup TV Karpaty 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: doplnková obsahová služba vysielaná súbežne 

s príslušnou programovou službou, ktorá rozširuje možnosti využitia programovej služby vo 
vzťahu ku koncovému zariadeniu a umožňuje koncovému užívateľovi prostredníctvom 
príslušného rozhrania interakciu. 

 
Doložka iného verejného prenosu: 
 
 1.  a) spôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu 

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

prístup TV Karpaty 
 
 2.  a) spôsob verejného prenosu: terestriálne v príslušnom štandarde digitálneho mobilného príjmu 

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

prístup TV Karpaty 
 
3.    a)  spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v KDS 

  
4.    a)  spôsob verejného prenosu: analógový prenos signálu v MVDS a MMDS 

 b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: interaktívny 
prístup TV Karpaty. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1103: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 371-PLO/D-
4851/2009 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti TV Karpaty, s.r.o., Piešťany spolu s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
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T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 3/  
SK č.: 402-PLO/D-5231/2009 zo dňa 07.12.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne digitálne celoplošné vysielanie 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava   
ÚP: 10.20 hod. 
 
Uznesenie č. 09-23/3.896: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
402-PLO/D-5231/2009 zo dňa 07.12.2009, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej 
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
C.E.N. s.r.o. 
Gagarinova 12 
821 05 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

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

 
u d eľu j e  

 
spoločnosti C.E.N. s.r.o., Gagarinova 12, 821 05 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  T D / 1 4  

 
na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

„I. 
 

1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: DVB-T,  DVB-S, DVB-C, DVB-H, DMB,  
2.   Názov programovej služby: TA3  
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: Pondelok – Piatok:  07,00-24,00 hod. 
          Sobota – Nedeľa:    08,00- 24,00 hod. 
5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č. 5231/2009 zo dňa 07.12.2009 a dňa 09.12.2009)  

a) Programová služba (100%): 
    Doplnkové vysielanie - max. 20 % 
    Programy - min. 80 %  
b) Programy (100%): 
    Spravodajstvo – 77,6 % 
    Publicistika: 18,4 % 
        1) polit. publicistika –  6,4 % 

     2) ostatná publicistika –  12 % 
Dokumentárne programy – 4,0 % 
Dramatické programy – 0 % 
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Zábavné programy – 0 % 
Hudobné programy: - 0 % 
Vzdelávacie programy - 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Detské programy – 0 % 
Šport – 0 % 

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

záujme: 60 %  
7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič alebo CD nosič v požadovanom 
formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, 
divx, mpeg, avi, mp4) 

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

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

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

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

 
II. 

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

hlasovacích právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Bratislava I zo dňa 30.11.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 21029/B. 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 30.11.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 21029/B. 

 
III. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 
1. a)  názov doplnkovej obsahovej služby: EPG  
       b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: elektronický programový sprievodca 
2.    a) názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup  
       b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých a otvorených titulkov   
3.    a) názov doplnkovej obsahovej služby: interaktívny  prístup 
 b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: možnosť interakcie u koncového užívateľa 
 
Zahraničná doložka:  
a) teritórium : podľa technického dosahu satelitu Astra 1G 
b) jazyk vysielania: slovenský 
c) doplnkové obsahové služby: EPG, multimodálny prístup, interaktívny prístup 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
1. a)  spôsob verejného prenosu: satelitom v príslušnom štandarde digitálneho televízneho príjmu  
     (DVB-S) 
    b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: EPG, multimodálny   

prístup, interaktívny prístup. 
2. a) pôsob verejného prenosu: KDS v príslušnom štandarde analógového a digitálneho 

televízneho príjmu  (DVB- C) 
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      b) identifikácia doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie týka: EPG, 
multimodálny  prístup, interaktívny prístup. 

3. a) spôsob verejného prenosu: IPTV – prenos signálu v príslušnom štandarde digitálneho 
 televízneho príjmu  

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

4. a) spôsob verejného prenosu: mikrovlnnými systémami (MMDS, MVDS) v príslušnom štandarde 
  digitálneho televízneho príjmu  

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

5.  spôsob verejného prenosu: pozemské terestriálne analógové vysielanie – 39. kanál Bratislava 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1104: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 402-PLO/D-
5231/2009 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti C.E.N. s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 4/ 
SK č: 397-PLO/D-5078/2009 zo dňa 30.11.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (JOJ) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.00 hod. 
 
Uznesenie č. 09-23/4.897: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
397-PLO/D-5078/2009 zo dňa 30.11.2009, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z.z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej 
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

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

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

u d eľu j e  
 

spoločnosti MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 5  
 

na digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

„I. 
 

1.   Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby;  
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      Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H 
2.   Názov programovej služby: JOJ  
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín / denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou:  

podľa podania účastníka konania č.5078/2009 zo dňa 30.11.2009 : 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 20 %  
Programy –                     min. 80 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo – 8,0 % 
Publicisticka: 
1) polit.publicistika – 0,4 % 
2) ostatná publicistika – 8,9 %  
        Dokumentárne programy - 0 % 

  Dramatické programy – 73,6 % 
  Zábavné programy -  9,1 %  
  Hudobné programy - 0 % 
  Vzdelávacie programy - 0 % 
  Náboženské programy - 0 % 
  Detské programy - 0 % 
  Šport - 0 %  

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

záujme: min. 15 %  
7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, 
mpeg, avi, mp4) 

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

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. (najmenej 10 %) 

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

11. Uplatňovanie jednotného systému označovania programov: podľa Jednotného systému 
označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 

 
II. 

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

právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo 
dňa 23.11.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 29871/B. 

2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.11.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 29871/B. 

 
III. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 

1. a) názov doplnkovej obsahovej služby: JOJTEXT 
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 

 
2. a) názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 
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b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých titulkov 
 

Zahraničná doložka 
1. teritórium členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom 

hospodárskom priestore 
2. a)  názov doplnkovej obsahovej služby: JOJTEXT 

      špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 
 b)  názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 
      špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých titulkov 

 
Doložka iného verejného prenosu: 

1. spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitné vysielanie) 
      2.     spôsob verejného prenosu: IPTV 
      3.     spôsob verejného prenosu: MMDS 
      4.     spôsob verejného prenosu: KDS 
 
V rámci iného verejného prenosu budú vysielané aj doplnkové obsahové služby: 

1. a) názov doplnkovej obsahovej služby: JOJTEXT 
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext 

 
2. a) názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 

b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba skrytých titulkov“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1105: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 397-PLO/D-
5078/2009 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 5/ 
SK: 396-PLO/D-5080/2009 zo dňa 30.11.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (JOJ PLUS) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 09-23/5.898: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
396-PLO/D-5080/2009 zo dňa 30.11.2009, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie televíznej 
programovej služby, doručenú Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

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

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
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u d eľu j e  
 

spoločnosti MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 1 6  
 

na digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto podmienok: 
 

„I. 
 

1.   Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby;  
      Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S, DVB-C, DVB-H 
2.   Názov programovej služby: JOJ PLUS 
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín / denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou:  

podľa podania účastníka konania č. 5421/2009 zo dňa 16.12.2009 : 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie -  max. 20 %  
Programy –                     min. 80 %  
b) Programy (100%):   
Spravodajstvo – 3,6 % 
Publicistika: 
1) polit. publicistika – 0,4  % 
2) ostatná publicistika –  5,6 %  
        Dokumentárne programy - 0 % 

  Dramatické programy – 86  % 
  Zábavné programy -  4,4 %  
  Hudobné programy - 0 % 
  Vzdelávacie programy - 0  % 
  Náboženské programy -  0% 
  Detské programy -  0 % 
  Šport – 0 %  

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

záujme: min. 1 %  
7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: DVD nosič v požadovanom formáte 
a zodpovedajúcej kvalite; možnosti požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, 
mpeg, avi, mp4) 

8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 30 % 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 

vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: podľa ustanovenia § 
25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. (min. 10 %) 

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

11. Uplatňovanie jednotného systému označovania programov: podľa Jednotného systému 
označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 

 
II. 

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

právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo 
dňa 23.11.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 29871/B. 
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2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.11.2009; Oddiel: Sro, vložka číslo: 29871/B. 

 
III. 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 

3. a) názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba otvorených a skrytých titulkov 

(obrazové tlmočenie do posunkovej reči pre sluchovo postihnutých divákov) 
 
Zahraničná doložka 

1.     teritórium členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom 
hospodárskom priestore 

2.    a) názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 
b)špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba otvorených a skrytých titulkov 
(obrazové      tlmočenie do posunkovej reči pre sluchovo postihnutých divákov) 
 

Doložka iného verejného prenosu: 
2. spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitné vysielanie) 

      2.     spôsob verejného prenosu: IPTV 
      3.     spôsob verejného prenosu: MMDS 
      4.     spôsob verejného prenosu: KDS (DVB-C) 
      5.     spôsob verejného prenosu: DVB-H (príjem v mobilných telefónoch) 
 
V rámci iného verejného prenosu budú vysielané aj doplnkové obsahové služby: 

1. a) názov doplnkovej obsahovej služby: multimodálny prístup 
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: služba otvorených a skrytých titulkov 
(obrazové   tlmočenie do posunkovej reči pre sluchovo postihnutých divákov)“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1106: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 396-PLO/D-
5080/2009 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 6/  
SK č.: 331-PLO/O-R09/2009 zo dňa 15.10.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: GROUND 4,  s.r.o., Bratislava    
 
Uznesenie č. 09-23/6.899: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 331-PLO/O-
R09/2009 začatom dňa 15.10.2009, podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila 
žiadosť o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
GROUND 4, s. r. o.  
Budyšínska 38  
Bratislava 831 02 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
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rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

zamieta 
 
žiadosť účastníka konania, spoločnosti GROUND 4, s.r.o., Bratislava,   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1107: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti GROUND 4, s.r.o., Bratislava. 
T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 7/ 
SK č: 405-PLO/D-5278/2009 zo dňa 09.12.2009 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie TKR/92 
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou    číslo licencie : TKR/92 
 
Uznesenie č. 09-23/7.900: 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. 405-PLO/D-5278/2009 zo dňa 
09.12.2009 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/92 z dôvodu zmeny obsahu 
programovej ponuky prevádzkovateľa retransmisie 
 
Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou 
Svätoplukova 1601 
Bánovce nad Bebravou 957 04 
 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho 
poriadku vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

registráciu retransmisie č. TKR/92 nasledovne: 
 
Bod 3 znie: 

3. Počet prípojok 
a) KDS Bánovce nad Bebravou  4200 
b) KDS Zlatníky      150 
c) KDS Podlužany      180 
d) KDS Uhrovce      350 
spolu:      4880 

 
Bod 4 znie: 
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4. Ponuka programových služieb: 
 

a) KDS Bánovce nad Bebravou 
Televízne programové služby: 
- Základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Music Box, BTV, ČT 1, ČT 2, 

Prima, RTL, VOX, PRO7, Discovery, NOVA SPORT, ŽIVÁ televízia, 
EURONEWS, Stanica O, TV Noe, Viasat History, Viasat Explorer/Spice, 
JimJam, Eurosport, TV Lux, TV Patriot, TV Central, TV4 Monde, Trojka, 
JOJ PLUS, DOMA, Film+ 

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; VIVA, rádio OKEY, FUN RADIO 

 
b) KDS Zlatníky 
Televízne programové služby: 
- Základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, Prima, RTL, PRO 7, 

SAT 1, ŽIVÁ televízia, Trojka, JOJ PLUS, DOMA 
Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; VIVA, rádio OKEY, FUN RADIO; 
 
c) KDS Podlužany 
Televízne programové služby: 
- Základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Music Box, ČT 1, ČT 2, Prima, 

RTL, VOX, ŽIVÁ televízia, Trojka, JOJ PLUS, DOMA 
 
Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; VIVA, rádio OKEY, FUN RADIO; 
 
d) KDS Uhrovec 
Televízne programové služby: 
- Základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Music Box, ČT 1, ČT 2, Prima, 

Spektrum, BTV, NOVA SPORT, RTL, ŽIVÁ televízia, Trojka, JOJ PLUS, 
DOMA 

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

Rádio_FM; FUN RADIO; 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1108: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 405-PLO/D-5278/2009 zo 
dňa 09.12.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 8/ 
SK č.: 318-PLO/D-4345/2009 zo dňa 26.10.2009 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie TKR/111 
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video, Štúrovo   číslo licencie: TKR/111 
 
Uznesenie č. 09-23/8.901: 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. 318-PLO/D-4345/2009 zo dňa 
26.10.2009 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie (ďalej len „oznámenie“) č. 
TKR/111 z dôvodu zmeny obsahu programovej ponuky prevádzkovateľa retransmisie 
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Július Pereszlényi-Servis TV-Video 
Petöfiho 9 
Štúrovo 943 01 
 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho 
poriadku vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/111 nasledovne: 
 
Bod 4 znie: 
4. Ponuka programových služieb: 
 
4.1 KDS Andovce 
Televízne programové služby: 
- Základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, ČT 1, TV 5, Televize O, MTV 1, 
MTV 2, Duna TV, SAT 1, PRO 7, VIVA, Super RTL, Spektrum, Musiq 1, NÓTA TV, 
RESIDENCE.TV,  
 
Rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio_FM; VIVA 
 
4.2 KDS Čechynce 
Televízne programové služby: 
- Základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, ČT 1, TV 5, Televize O, MTV 1, 
MTV 2, Duna TV, SAT 1, RTL 2, PRO 7, MTV, Spektrum, Musiq 1, NÓTA TV, 
RESIDENCE.TV,  
 
Rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio_FM; VIVA 
 
4.3 KDS Štúrovo 
Televízne programové služby: 
- Základný súbor:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT1, ČT 2, TV 5, Televize O, 
MTV 1, MTV 2, Duna TV, SAT 1, VOX, National Geographic Channel, MTV, Minimax, Spektrum 
 
Rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio_FM; VIVA 
 
4.4 KDS Topoľníky 
Televízne programové služby: 
- Základný súbor:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, M1, M2, Duna TV, 
Top-TV, Musiq 1, NÓTA TV, RESIDENCE.TV,  
- Rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, M1, M2, Duna TV, 
Top-TV, ČT 1, ČT 2, TV5 Monde, Óčko, Music Box, Minimax, VIVA, Super RTL Musiq 1, 
NÓTA TV, RESIDENCE.TV,  
- Rozšírený súbor plus: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, M1, M2, Duna TV, 
Top-TV, ČT 1, ČT 2, TV5 Monde, Óčko, Music Box, Minimax, VIVA, Super RTL, VOX, National 
Geographic Channel, MTV, Spektrum, Viasat Explorer, Viasat History, Musiq 1, NÓTA TV, 
RESIDENCE.TV,  
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Rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio_FM; VIVA 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

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

zamieta 
 
oznámenie o zmene údajov uvedených v oznámení o zmene registrácie retransmisie č. TKR/111, 
doručenom Rade dňa 26.10.2009 v časti týkajúcej sa zaradenia televíznej programovej služby 
Fishing & Hunting do ponuky programových služieb v káblových distribučných rozvodoch 
v obciach Andovce, Čechynce a Topoľníky. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1109: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 318-PLO/D-4345/2009 zo 
dňa 26.10.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 9/ 
Sťažnosť č. 4546/217-2009 
(možné nevyužívanie frekvencie 95,9 Snina-Sčobík) 
Vysielateľ: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce     číslo licencie: R/77 
 
Uznesenie č. 09-23/9.902: 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 308/2000 Z. z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 4546/217-2009, vedenú voči vysielateľovi RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 09-23/1110: Kancelária Rady písomne upovedomí sťažovateľa o výsledku sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 10/ 
Sťažnosť č. 4971/256-2009 
(možné porušenie § 16 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava                                                               číslo licencie: R/70           
 
Uznesenie č. 09-23/10.903: 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 308/2000 Z.z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 4971/256-2009, vedenú voči vysielateľovi Rádio VIVA, a.s., Bratislava, a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1111: Kancelária Rady písomne upovedomí sťažovateľa o výsledku sťažnosti. 
T: 05.01.2010              Z: PLO 
 
K bodu 11/ 
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SK č: 398-PLO/D-5125/2009 zo dňa 02.12.2009 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: R/84 
 
Uznesenie č. 09-23/11.904: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 
308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 398-PLO/D-5125/2009 zo dňa 02.12.2009, posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/84 účastníka konania: 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/84 nasledovne: 
Článok IV., bod 2.3 znie: 
 
 „ Frekvencia:                                     106,6 MHz Bratislava 
   Lokalita:                                          Kamzík 
   Maximálny vyžiarený výkon:         40 dBW (10 kW) 
   Súradnice:              17 E 05 41 / 48 N 10 57 
   Nadmorská výška:                           433 m. n. m. 
   Výška stredu antény nad terénom:   100 m  
   Frekvenčný list č.j.:                          6051/10/2009 zo dňa 24.11.2009.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1112: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
398-PLO/D-5125/2009 zo dňa 02.12.2009 a zašle ho účastníkovi konania, TAM ART 
PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku a s frekvenčným 
listom. 
T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 250-PLO/D-3501/2009 zo dňa 31.08.2009 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie TKR/166 
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou    číslo licencie : TKR/166 
 
Uznesenie č. 09-23/12.905: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 250-PLO/D-3501/2009 zo 
dňa 31.08.2009, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/166 účastníka 
konania: 
 
TELECOM TKR, s.r.o. 
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Staničná č. 1329 
093 01 Vranov nad Topľou 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/166 v bode 4. Ponuka programových služieb,  časti 4.1 takto: 
 
„4.1 KDS Vranov nad Topľou 
 
základný súbor:  
televízne programové služby:   STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV B 52/JOJ 
 

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

 
   rozšírený súbor: 
   televízne programové služby: ČT1, ČT2, Trojka, Óčko, TA3, Eurosport CZ, Discovery 

Channel, Animal Planet, Spektrum, Disney Channel, Film 
+, Film Box, DOMA, TV LUX, JOJ PLUS, Viasat 
Explorer, Viasat History 

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

Rádio_FM; FUN RADIO“ 
  
 

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

zamieta 
 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/166, doručenú 
Rade dňa 31.08.2009 v časti týkajúcej sa zaradenia programových služieb AXN, AXN Sci-fi, AXN 
Crime, do ponuky programových služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1113: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 250-PLO/D-3501/2009 zo 
dňa 31.08.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 13/ 
SK č.: 262-PLO/D-3667/2009 zo dňa 10.09.2009 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie TKR/187 
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.                                                      číslo licencie: TKR/187 
 
Uznesenie č. 09-23/13.906: 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. 
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308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 262-PLO/D-3667/2009 zo 
dňa 10.09.2009, posúdila oznámenie zmeny registrácie retransmisie č. TKR/187 účastníka konania: 
 
Káblová televízia Komjatice s.r.o. 
Nádražná 97 
941 06 Komjatice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/187 z dňa 21.08.2001 v bode 4 takto:  
 
„4. ponuka programových služieb:  
Základný súbor: 
televízne programové služby:  STV1, STV2, Trojka, ČT1, ČT2, JOJ, JOJ PLUS, TA3, TV 
MARKÍZA, DOMA, Discovery Channel, Romantika, FILM +, Minimax, NOE, Eurosport,  ŽIVÁ 
televízia 

 
Rozšírený súbor: - 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko“ 
 

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

zamieta 
 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/187, doručené 
Rade dňa 10.09.2009 v časti týkajúcej sa zaradenia programovej služby The Fishing and Hunting 
channel do ponuky programových služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1114: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 262-PLO/D-3667/2009 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, Káblová televízia Komjatice s.r.o. a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 14/ 
SK č.: 295-PLO/D-4185/2009 zo dňa 09.10.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (Muzsika TV) 
ÚK: IKO Cable s.r.o. – organizačná zložka SR, BA 
 
Uznesenie č. 09-23/14.907: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 295-PLO/D-4185/2009 
z 09.10.2009 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie na základe späťvzatia 
žiadosti účastníkom konania  
 
IKO Cable s.r.o. – organizačná zložka SR 
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Vlčkova 8/A 
811 04 Bratislava 
 
podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní    
 

z a s t a v u j e .  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1115: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 295-PLO/D-4185/2009 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 05.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 15/ 
SK č.: 296-PLO/D-4186/2009 zo dňa 09.10.2009 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (The Fishing and Hunting Channel) 
ÚK: IKO Cable s.r.o. – organizačná zložka SR, BA   
 
Uznesenie č. 09-23/15.908: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 296-PLO/D-4186/2009 
z 09.10.2009 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie na základe späťvzatia 
žiadosti účastníkom konania  
 
IKO Cable s.r.o. – organizačná zložka SR 
Vlčkova 8/A 
811 04 Bratislava 
 
podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní    
 

z a s t a v u j e .  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1116: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 296-PLO/D-4186/2009 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 05.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 405-PLO/D-5298/2009 zo dňa 10.12.2009 
vo veci žiadosti o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/91 
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov      číslo licencie: TKR/91     
 
Uznesenie č. 09-23/16.909: 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 v znení neskorších predpisov 
(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. 405-PLO/D-
5298/2009 zo dňa 10.12.2009 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/91 
z dôvodu zmeny obsahu programovej ponuky prevádzkovateľa retransmisie 
 
Združenie majiteľov TKR Púchov, s. r. o. 
Námestie slobody 560  
Púchov 020 01 
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(ďalej len „účastník konania“) 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. správneho 
poriadku vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/91 nasledovne: 
 
Bod 4 znie: 
„4.Ponuka programových služieb: 

Televízne programové služby: 
základný súbor :  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, JOJ PLUS,  

TA 3 , ČT 1, C1R, Óčko, TV LUX, PúTV   
 
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Trojka,  TV MARKÍZA, JOJ, JOJ 

PLUS,  TA 3 , ČT 1, ČT 2,  TV LUX, C1R, Óčko, 
RTL, PúTV, Music Box, Spektrum, BBC 
Entertainment,  Eurosport, Sport1,  Minimax/Anime 
+, Viasat History, Viasat Explorer/Spice, Zone Club, 
Disney Channel, Animal Planet, FILMBOX, DOMA  

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

Rádio_FM; rádio OKEY, FUN RADIO“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1117: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 405-PLO/D-5298/2009 zo 
dňa 10.12.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 260-PLO/D-3736/2009 zo dňa 14.09.2009 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava      číslo licencie: TKR/257             
 
Uznesenie č. 09-23/17.910: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 260-PLO/D-
3736/2009 zo dňa 14.09.2009 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/257, 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania: 

 
Orange Slovensko, a.s. 
Prievozská 6/A 
821 09 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
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r o z h o d n u t i e: 

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

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/257 takto: 

 
Článok 4 znie: 
 
„4.  Ponuka programových služieb:   
       4.1. Základný súbor  

televízne programové služby:     
STV 1 (SD, HD), STV 2 (SD, HD), Trojka (HD), TV Markíza (SD, HD), DOMA (SD, HD), 
JOJ (SD, HD), JOJ PLUS (SD, HD), TA3 (SD, HD), ORF 1, ORF 2, Magyar TV1, Magyar 
TV2, ČT 1, ČT 2, PRO7, RTL, BBC World, ČT 24, Eurosport, Eurosport 2, Zone Reality, 
Discovery Channel, MTV Europe, Spektrum, VH1 Europe, National Geographic, CNN, 
Cartoon Network, Jetix, Fashion TV 
rozhlasové programové služby:         
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio EXPRES, 
FUN RADIO, RÁDIO LUMEN, Rádio HEY, VIVA, rádio OKEY, Jemné melódie, Radio 
Oldies, Classic Rock, Modern Rock, Radio Dance, Smooth Jazz, 99JAMZ 

       
      4.2. Základný balík:              

televízne programové služby:            
STV1 (SD, HD), STV2 (SD, HD), Trojka (HD), TV Markíza (SD, HD), DOMA (SD, HD), JOJ 
(SD, HD), JOJ PLUS (SD, HD), TA3 (SD, HD), ČT1, ČT2, ČT24, Magyar TV1, Magyar TV2, 
ORF1, ORF2 

   rozhlasové programové služby:       
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio EXPRES, 
FUN RADIO, Rádio LUMEN, Rádio HEY, VIVA, rádio OKEY, Jemné Melódie, Radio Oldies, 
Classic Rock, Modern Rock, Radio Dance, Smooth Jazz, 99JAMZ 

     
4.3. MIX:  
FILM+, TV Óčko, CS Film, 3sat, ARD, ARTE, Canal 24 Horas, DOQ, Duna I, Duna II, 
Fashion TV, FR2, FR3, France 24 AJ, France 24 FR, HRT 1 – Croatia, HRT 2 – Croatia, 
KABEL 1, Kidsco, Kinderkanal, Music Box, N-24, NeunLive, n-tv, PRO 7, RAI UNO – Italia, 
RBB, RTL, RTL 2, RTL klub, RTVE – Espana, SAT 1, Super RTL, SWR, TELEVÍZO, TV 5 
Europe, TV Noe, TVA, VOX, ZDF, ZDF dokukanal, ZDF theaterkanal 
 
4.4. Cinemax balík:  
Cinemax, Cinemax 2 
 

 4.5. HBO balík:  
HBO, HBO 2, HBO Comedy 

 4.6. Balík pre dospelých:  
Hustler TV, XXX Xtreme, FILMBOX EXTRA 

 
 4.7. Základný balík televíznych programových služieb poskytovaný prostredníctvom 

verejnej rádiovej elektronickej komunikačnej siete:  
STV1, STV2, TV Markíza, TA3, ČT 24, TV Óčko, Music Box, JOJ 
 

 4.8. Športový balík:  
Eurosport, Eurosport 2, ESPN, Nova Sport, Sport 1, Viasat Explorer/Spice 
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 4.9. Detský a hudobný balík:  

Jetix, Cartoon Network,  Minimax, MTV Europe, VH1 
 
 4.10. Dokumentárny balík:  

Spektrum, Discovery Channel, Viasat History, National Geographic, Zone Reality, TELEVÍZO 
 
 4.11. Rodinný balík 1:  

Music Box, CS Film, AXN, Fashion TV, Travel Chanel 
 
 4.12. Rodinný balík 2:  

BBC World, CNN, FILM+, FILMBOX, Zone Club 
 
 4.13. Rodinný balík 3:  

AXN Sci-fi, AXN Crime, DOQ, bebe tv, Luxe TV (HD), World Fashion, Mezzo TV, RTL klub, 
RTL 2 
 

 4.14. Balík Cinemax + Balík HBO:  
Cinemax, Cinemax 2, HBO, HBO 2, HBO Comedy 

 
 4.15. Balík medzinárodných programov:  

3sat, ARD, ARTE (SD, HD), Canal 24 Horas, Deutsche Welle, Duna I, Duna II, FR2, FR3, 
France 24 AJ, France 24 FR, HRT 1 – Croatia, HRT 2 – Croatia, KABEL 1, Kidsco, 
Kinderkanal, N-24, NeunLive, n-tv, TV Óčko, PRO 7, RAI UNO – Italia, RBB, RTVE – 
Espana, Russia 1, SAT 1, Super RTL, SWR, TV 5 Europe, TV Noe, TV Polonia, TVA, TVP 
Kultura, Viva, VOX, ZDF, ZDF dokukanal, ZDF theaterkanal 

 
 4.16. Špeciálny prémiový balík Filmbox HD:  

FILMBOX HD, FILMBOX EXTRA. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1118: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 260-PLO/D-3736/2009 zo 
dňa 14.09.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (Orange Slovensko, a.s., 
Bratislava) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 285-PLO/O-4117/2009 zo dňa 06.10.2009 
vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava       číslo licencie: TKR/203                
 
Uznesenie č. 09-23/18.911: 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. 285-PLO/O-4117/2009 vedené voči spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., podľa 
§ 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 09-23/1119: 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: 05.01.2010          Z: PLO  
 
K bodu 19/ 
Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosti č. 4582/218-2009 a 4625/224-2009      
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 30.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažností č. 4582/218-2009 a 4625/224-2009 smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 09-23/19.912: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosti evidované pod č. 4582/218-2009 a 4625/224-2009, smerujúcich voči vysielaniu 
Slovenskej televízie, vysielateľa na základe zákona a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1120: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 4605/222-2009        
(na vysielanie programu Ranný magazín zo dňa 6.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4605/222-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
Uznesenie č. 09-23/20.913: 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 telelevízii, vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia § 
16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 06.10.2009 o cca 06:45hod 
odvysielal v rámci programu Ranný magazín príspevok informujúci o waldorsfkej škole 
v Bratislave, v ktorom mohlo dôsjť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a plurality názorov 
v rámci vysielanej programovej služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1121: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
Úloha č. 09-23/1121.1: 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: 05.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 21/ 
Prešetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 4840/243-2009      
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(na vysielanie programu Správy STV z dňa 3.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4840/243-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
Uznesenie č. 09-23/21.914: 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. 4840/243-2009, smerujúcu voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na 
základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1122: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4348/204-2009 z 23.10.2009       
(na vysielanie TA3 z dňa 18.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4348/204-2009 z 23.10.2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3. 
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o.       číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 09-23/22.915: 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 ods. 3 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 18.10.2009 o cca 18:40 hod. odvysielal v rámci programu 
Hlavné správy príspevok NBÚ chce nové pravidlá pre previerky, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1123: 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: 05.01.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-23/1124: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 09-23/22.916: 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 § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 18.10.2009 o cca 18:40 hod. odvysielal v rámci programu 
Hlavné správy príspevok NBÚ chce nové pravidlá pre previerky, ktorý spôsobom svojho 
spracovania a svojím obsahom mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti a dobrej povesti riaditeľa 
Národného bezpečnostného úradu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 09-23/1125: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
Úloha č. 09-23/1126: 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: 05.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 23/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4131/185-2009      
(na vysielanie pesničky Fuck you  odvysielanej vo FUN RADIU dňa 5.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4131/185-2009 smerujúcej proti vysielaniu FUN RADIA 
Vysielateľ: RADIO, a.s.        číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 09-23/23.917: 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. 4131/185-2009, smerujúcu voči RADIO, a.s. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1127: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PLO 
 
Uznesenie č. 09-23/23.918: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. m) 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 RADIO, a.s. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania z dňa 05.10.2009 od 13:00 hod. do 
14:00hod. na vyžiadanie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1128: Kancelária  Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné dôkazy a podklady 
pre rozhodnutie vo veci. 
T: 05.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 24/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3992/173-2009 z 29.9.2009       
(na vysielanie TV Považie z dňa 28.9.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č.3992/173-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Považie. 
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o.        číslo licencie: T/156 
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Uznesenie č. 09-23/24.919: 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 308/2000 Z. z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
zaevidovanú pod č. 3992/173-2009, vedenú voči ELEKTROCENTRUM TV, 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. 09-23/1129: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť  č. 4604/221-2009      
(na vysielanie  programu Prvé oddelenie z dňa 4. 11. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4604/221-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-23/25.920: 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 § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 04.11.2009 o cca 17:48 hod. počas trvania programu Prvé oddelenie 
odvysielal statický záber na logo multimediálneho operátora T-Com, ktorý mohol naplniť definíciu 
reklamy. Uvedený statický záber bol odvysielaný v trvaní cca 8 sekúnd bez toho, aby bol 
rozoznateľne a zreteľne oddelený od iných častí programovej služby tak, aby nebol zameniteľný 
s inými zložkami programovej služby.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1130: 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: 05.01.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-23/1131: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4904/248-2009 
(na vysielanie Rádia Regina z dňa 23. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4904/248-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 09-23/26.921: 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. 4904/248-2009, vedenú voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na 
základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
nepreskúmateľnú. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1132: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4671/227-2009      
(na vysielanie programu Kosti  z dňa  6.11.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4671/227-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-23/27.922: 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 308/2000 Z.z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 4671/227-2009, vedenú 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. 09-23/1133: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť  č. 4799/240-2009      
(na vysielanie  programu Lovec policajtov z dňa 7. 11. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4799/240-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV MARKÍZA  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-23/28.923: 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 308/2000 Z. z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
zaevidovanú pod č. 4799/240-2009, vedenú voči 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. 09-23/1134: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4600/223-2009 zo dňa 5.11.2009 a č. 4387/208-2009 zo dňa 26.10.2009  
(na vysielanie programu Paľba zo dňa 13.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4600/223-2009 a č. 4387/208-2009 smerujúcej proti vysielaniu 
televízie TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-23/29.924: 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 vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 
ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 13.10.2009 o cca 21:50 hod. 
odvysielal v rámci programu Paľba príspevok Záchranky, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1135: 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: 05.01.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-23/1136: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4675/231-2009  
(na vysielanie programu reklama Fa z dňa 8.11.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4675/231-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-23/30.925: 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 308/2000 Z. z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 4675/231-2009, vedenú voči 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. 09-23/1137: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4557/215-2009  
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 19.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. č. 4557/215-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV Markíza. 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-23/31.926: 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 308/2000 Z. z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť 
zaevidovanú pod č. 4557/215-2009, vedenú voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., a uznala 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1138: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
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Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4761/235-2009  
(na vysielanie programu Správy Piešťany z dní 10. a 12.11.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. č. 4761/235-2009smerujúcej proti vysielaniu TELEVÍZIE 
KARPATY 
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany     číslo licencie: T/181 
 
Uznesenie č. 09-23/32.927: 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. 4761/235-2009, smerujúcu voči vysielaniu televízie Televízia Karpaty 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1139: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Sťažnosť č. 4797/236-2009  
(na vysielanie programu Infoexpres plus správy a komentáre z dňa 12.11.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4797/236-2009 proti vysielaniu Rádia Expres 
Vysielateľ: D. EXPRES, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 09-23/33.928: 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. 4797/236-2009, 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. 09-23/1140: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Sťažnosť č. 4468/209-2009  
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 25.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti 4468/209-2009 proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-23/34.929: 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. 4468/209-2009, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1141: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
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T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4739/234-2009  
(na vysielanie programu Česko-Slovenská SuperStar z dňa 8. 11. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti 4739/234-2009 proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-23/35.930: 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. 4739/234-2009, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o., Bratislava a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1142: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4844/244-2009 
(na vysielanie programu Z prvej ruky Portréty z dňa 14. 11. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4844/244-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 09-23/36.931: 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. 4844/244-2009, 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. 09-23/1143: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4647/225-2009 
(na vysielanie programu Správy TV TURIEC z dňa 16. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4647/225-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV TURIEC 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s. r. o.       číslo licencie: T/73 
 
Uznesenie č. 09-23/37.932: 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 Televízia Turiec, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že dňa 16.10.2009 o cca 18:30 hod. odvysielal v rámci 
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programu Správy TV Turiec rozhovor s Jurajom Blanárom, ktorým mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1144: 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: 05.01.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-23/1145: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 09-23/37.933: 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. 4647/225-2009, vedenú voči vysielaniu Televízii Turiec, a 
uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa možného porušenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z. podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1146: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi vybavenie sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4344/200-2009  
(na vysielanie programu Dnes z dňa 20. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti 4344/200-2009 proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-23/38.934: 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 308/2000 Z.z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila sťažnosť 
zaevidovanú pod č. 4344/200-2009, vedenú voči 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. 09-23/1147: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4501/210-2009  
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 12. 10. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti 4501/210-2009 proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-23/39.935: 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 vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 
ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
12.10.2009 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok Pohryzená 
dôchodkyňa, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti a ktorý mohol 
spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahnuť do práva na zachovanie dobrej povesti 
v príspevku uvedeného poslanca Národnej rady SR. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1148: 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: 05.01.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-23/1149: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4821/242-2009  
(na vysielanie programu Noviny z dňa 14. 11. 2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti 4821/242-2009 proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s. r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-23/40.936: 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. 1 písm. a) zákona 
č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 14.11.2009 o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programu 
Noviny príspevok Chrípka alebo cukrovka?, ktorý mohol spôsobom svojho spracovania a svojím 
obsahom zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti v príspevku zobrazeného chlapca aplikujúceho si 
injekčnú striekačku. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1150: 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: 05.01.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-23/1151: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosti  č. 4383/206-2009 a 4384/207-2009      
(na vysielanie  príspevku „Protidrogová akcia“ v programe Televízne noviny z dňa 21.9.2009)  
Správa o prešetrení sťažností č. 4383/206-2009 a 4384/207-2009 smerujúcich proti vysielaniu 
televízie TV MARKÍZA 
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-23/41.937: 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 
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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 
ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že dňa 
21.09.2009 o cca 19:00 hod. odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Protidrogová akcia, 
v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, a ktorý mohol spôsobom 
svojho spracovania a svojím obsahom zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti a dobrej povesti zatýkaného 
muža a majiteľa vozidla značky mercedes. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1152: 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: 05.01.2010          Z: PLO 
 
Úloha č. 09-23/1153: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť  č. 4588/220-2009      
(na vysielanie  príspevku „Medvede v Tatrách rabujú“ v programe Televízne noviny z dňa 
29.10.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4588/220-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV MARKÍZA 
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-23/42.939: 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 308/2000 Z. z.) postupom podľa §14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
zaevidovanú pod č. 4588/220-2009, smerujúcu voči vysielaniu TV Markíza, a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1154: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi vybavenie sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
Prešetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5028/255-2009  
(na vysielanie programu Dnes  z dňa 26.11.2009)  
Správa o prešetrení sťažnosti 5028/255-2009 proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 09-23/43.940: 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. 5028/255-2009, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o., Bratislava a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 09-23/1155: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.01.2010          Z: PgO 
 
K bodu 44/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.79/09/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ 
monitorovaný  program: SEDEM  zo dňa 16.10.2009  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 09-23/44.941: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a m) 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 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania programu SEDEM z dňa 16.10.2009 
na vyžiadanie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1156: 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: 05.01.2010          Z: PLO 
 
K bodu 45/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.11/09/Ro o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu 
(monitorovaný program: Z prvej ruky zo dňa 16. 10. 2009) 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 09-23/45.942: 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. 11/09/RO o monitorovaní 
Slovenského rozhlasu skonštatovala, že v monitorovanom vysielaní programu Z prvej ruky 
Slovenského rozhlasu, vysielateľa na základe zákona, nebolo dňa 16.10.2009 zistené porušenie  
právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 46/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3.štvrťrok 2009 
 
Uznesenie č. 09-23/46.943: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a l) 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 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona vo veci možného 
porušenia § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s tým, že na druhom programovom 
okruhu v mesiaci september nevyhradil 20 % celkového času vysielania na vysielanie diel nezávislej 
európskej produkcie.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 09-23/1157: 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 
dôkazy a podklady pre rozhodnutie vo veci. 
T: 05.01.2010          Z: PLO 
 
47/Rôzne 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.novembru 2009 
 
Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. novembru 2009 na vedomie. 
 
2/ Postup Rady pre vysielanie a retransmisiu v sankčných správnych konaniach v súvislosti s      
úpravami účinnými k 15. decembru 2009 
 
Rada schvaľuje postup Rady v sankčných správnych konaniach v súvislosti s úpravami účinnými 
k 15. decembra 2009. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
3/ Rozhodnutie č. RL/48/2009 zo dňa 08.12.2009 
 
Rada schvaľuje rozhodnutie č. RL/48/2009 zo dňa 08.12.2009 v predloženom znení. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 09-23/1158: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 05.01.2010                                                                                                                Z: PLO 
 
4/ Odpoveď na „Žiadosť – výklad pojmu premiéra“  
 
Rada berie na vedomie odpoveď na „Žiadosť – výklad pojmu premiéra“. 
 
5/ Zahraničná pracovná cesta prof. Miloša Mistríka, Ľuboša Kukliša, Margity Cafíkovej 
a Barbory Paulínyovej, ktorá sa uskutoční v Spojených štátoch amerických, New York 
a Washington. 
 
Rada schvaľuje pracovnú cestu prof. Miloša Mistríka, Ľuboša Kukliša, Margity Cafíkovej a Barbory 
Paulínyovej, ktorá sa uskutoční v Spojených štátoch amerických, New York a Washington. 
 
6/ Žiadosť o vyjadrenie I-Commerce s.r.o. v súvislosti s oznamovacou povinnosťou podľa § 
63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Rada schválila navrhovaný postup Kancelárie Rady pre vysielanie a reransmisiu ohľadne plnenia 
oznamovacej povinnosti podľa § 63a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
 
 
V Bratislave dňa 22.12.2009 
 
                   Prof. Miloš Mistrík 
                predseda  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

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


