
Nie je vysielanie ako vysielanie! 
 

Aj keď stále tvrdíme presný opak, často sme označovaní ako tí čo nechcú káblovku. Ale pozor! My sme 
sa zúčastnili rokovania o nájomnej zmluve, a aj napriek priebehu rokovania sme zostali. Práve naopak chýbali 
iní poslanci. Vari sa počítalo s tým, že káblovku potopíme? Škoda. Možno sú aj také domácnosti, ktoré by 
nemenili poskytovateľa televízie, ak by nepodľahli planým rečiam. V súlade s tým, čo stále tvrdíme, sme práve 
my zotrvaním na rokovaní retransmisiu zachovali. Zároveň sme hlasovaním vyjadrili svoj názor a požiadavku 
na plánované zákonné vysielanie. 

Nikdy sme neboli proti vysielaniu. Namietame jeho vysokú cenu. Chceme zákonnosť a objektívnosť.  

Pripravil som pre vás porovnanie rozdielov medzi pôvodným vysielaním a plánovanom televíznom 
vysielaní, ktoré podporujeme. Sami si urobte názor, či niekto niekoho neuviedol do omylu, keď plánoval 
rovnaké vysielanie, za ktoré už raz obec dostala pokutu. Ja som rád, že máme takého nájomcu, ktorý sa 
zachoval zodpovedne. 

Porovnanie: Vysielanie od 1.1.2009 do mája 2015 Plánované nové vysielanie  

Vysielanie žiadna licencia 

licencia TES Media TD/121; vysielanie bude 
možné minimálne po oznámení podľa § 15 
zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách 

Podmienky OZ nikdy neschválilo akékoľvek vysielanie 
ak OZ schváli zmluvu na vysielanie medzi 
obcou a vysielateľom, rovnako ako sme 

schválili poskytovanie retransmisie 

Termín už nikdy lehoty zo zákona 

Právny stav bez opory v zákone v súlade s legislatívou 

Názov 
miestne televízne vysielanie, miestne televízne 

štúdio, TV Pribylina ....... 
povinné označenie vysielateľa INFO TV 

Vysialací čas 
raz za mesiac a len pár hodín, kedy bolo 

vysielanie dostupné 
dostupné opakované vysielanie 

Vysielací kanál 
nedovolené prerušenie retransmisie kanálu 

TA3 
vlastný kanál 

Vysielateľ 
starosta obce, obec, zamestnanec obce, ale 
ani jeden z nich nemá oprávnenie vysielať 

TES Media s.r.o. 

Autori vysielania 
jediný výhradný na dohody platený autor 

Miroslav Števček  
každý občan môže prispievať do vysielania 

Kontrola obsahu vysielania žiadna 
vysielanie podlieha kontrole Rady pre 

vysielanie a retransmisiu 

Zodpovednosť vlastne žiadna 
jediná zodpovedná je právnická osoba 
vysielateľ; pokuty až po možnosť straty 

licencie 

Objektívnosť 
žiadna programová štruktúra, žiadna redakčná 

rada 

povinná programová štruktúra podlieha 
schváleniu RVR (typový aj časový 

harmonogram vysielania); zodpovedná 
redakčná rada 

Sankcie 
pokuta nebola nikomu zosobnená, zaplatili 

sme ju všetci 
prípadné sankcie by znášal TES Media s.r.o. 

 
 

Ing. Martin Jurčo 


