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Zápisnica č. 01/2007 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 09. 01. 2007 

o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 923-LO/D-2454/2006 zo dňa 19.12.2006 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS/satelitu 
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o., Padarovce 
ÚP: 10:00 hod.       
 
3/ Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
Obec Víťaz, okr. Prešov  
 
4/ 1.    Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  

2.  Sťažnosť č. 2354/2-2007 spoločnosti NAUTIK TV spol. s r.o., Bratislava  
Prevádzkovatelia retransmisie: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
                  Trnavatel, spol. s r.o., Trnava 
 
5/ Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
Vysielateľ: RÁDIOMÉDIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom 
 
6/ SK: 899-LO/D-2269/2006 zo dňa 27.11.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/190 
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava 
 
7/ Informácia o prevode obchodných podielov akcionárov držiteľa licencie č. R/49 
Vysielateľ: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
 
8/ SK: 921-LO/D-2383 /2006 zo dňa 11.12.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 – zmena právnych 
skutočností 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
9/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1946/172-2006      
(na vysielanie programu Reflex z dňa 25.9.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1946/172-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie:  T/41 
 
10/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2122/195-2006      
(na vysielanie STV, TV Markíza, JOJ a TA3 zo dňa 19.10.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2122/195-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie, TV 
Markíza, TV JOJ a TA3                         
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Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
     MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie:  T/41 

       C.E.N. s.r.o., Gagarinova 12 Bratislava               T/125 
     MAC TV s.r.o., Bratislava                  T/39                  

 
11/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1968/181-2006      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 10.10.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1968/181-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné            číslo licencie: T/41 
 
12/ SK č.: 789-PgO/O-2040/2006 zo dňa 30.08.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1522/132-2006 smerujúcej voči vysielaniu STV  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy STV / 16.06.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie:  
 
13/ Rôzne 

1. Žiadosť o komentár k zákonnej úprave problému zverejňovania plného mena osoby 
v televíznom vysielaní.  

 
Rozdelenie ústnych pojednávaní: 
 
1. 10:00 hod. - MH-INSTINCT s.r.o., Teplý Vrch, 
2. 10:20 hod. - OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava. 
 
 

************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 1079 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
dnešného zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 07-01/1.001: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 923-LO/D-2454/2006 zo dňa 19.12.2006 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS/satelitu 
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o., Padarovce 
ÚP: 10:00 hod.       

 
Uznesenie č. 07-01/2.002: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom káblového distribučného systému/satelitu, 
v správnom konaní č. 923-LO/D-2454/2006  zo dňa 19.12.2006, účastníka konania: 
 
MH-INSTINCT s.r.o. 
Padarovce 89 
980 23 Padarovce 
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a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

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

  
u d e ľ u j e 

 
spoločnosti MH-INSTINCT s.r.o., Padarovce 89, 980 23 Padarovce 

 
licenciu č. T/194 

na televízne vysielanie  
  
na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto  podmienok: 

„I. 
 
(1)   Názov programovej služby: GTV 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)   Časový rozsah vysielania: 24 hodín 
(4)  Územný rozsah vysielania: KDS Stavebné bytové družstvo Rimavská Sobota 
(5)   Jazyk vysielania: slovenský – maďarský (70 % - 30 %) 

  
II. 

Právne skutočnosti spoločnosti:  
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 12325/S, oddiel: Sro, zo 
dňa 06.12.2006 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 12325/S, oddiel: Sro, zo dňa 06.12.2006 

 
    III. 

1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 
dňa 03.01.2007 (č.d.p. 86/2007) 

  
a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max. 94  % 
     2. Programy : min. 6 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 0% 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika:  0% 
 2.2 Ostatná publicistika:   100 % 
3. Dokumentárne programy:  0 % 
4. Dramatické programy:  0% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy:  0 % 

  
2) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: 0 % 
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3) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min 4 % 

4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: 0 % 

5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 
nevzťahuje sa  

6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: teletext neprevádzkuje  

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

8) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
 VHS 
 (možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

IV. 

1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS Stavebné bytové družstvo Rimavská 
Sobota. 

2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/100 Stavebné bytové družstvo Rimavská Sobota. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-01/001: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 923-LO/D-2454/2006, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MH-INSTINCT s.r.o., 
Padarovce. 
T: 09.02.2007          Z: LO 
 
K bodu 3/ 
Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
Obec Víťaz, okr. Prešov  
 
Rada berie túto informáciu na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-01/002: Kancelária Rady požiada Telekomunikačný úrad o vykonanie šetrenia vysielania 
v obci Víťaz. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 4/ 

1. Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
2.  Sťažnosť č. 2354/2-2007 spoločnosti NAUTIK TV spol. s r.o., Bratislava  
Prevádzkovatelia retransmisie: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
               Trnavatel, spol. s r.o., Trnava 
 
Uznesenie č. 07-01/4.004: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. nezačína správne konanie voči spoločnostiam UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava a Trnavatel, spol. s r.o., Trnava vo veci možného porušenia ustanovenia 
§ 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 07-01/4.005: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a n) 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. prerokovala Správu o šetrení 
sťažnosti č. 2354/2-2007 zo dňa 06.12.2006 a dospela k záveru, že sťažnosť je v  zmysle ustanovenia 
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  neopodstatnená. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-01/003: Kancelária Rady zašle spoločnosti NAUTIK TV spol. s r.o., Bratislava 
oznámenie o vybavení sťažnosti. 
T: 09.02.2007          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
Vysielateľ: RÁDIOMÉDIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom 
 
Uznesenie č. 07-01/5.006: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti RÁDIOMÉDIA, s.r.o., 
Dubnica nad Váhom vo veci možného porušenia ust. § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. – 
odňatie licencie, ak sa uskutoční prevod podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo 
podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou v rozsahu prevyšujúcom 55% celkovej hodnoty 
základného imania alebo hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti licencie a bez 
predchádzajúceho súhlasu rady s takým prevodom. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-01/004: Kancelária Rady zašle spoločnosti RÁDIOMÉDIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom 
oznámenie o začatí správneho konania a požiada ju o vyjadrenie s k predmetu správneho konania v 
lehote 10 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 899-LO/D-2269/2006 zo dňa 27.11.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/190 
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava 

 
Uznesenie č. 07-01/6.007: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 899-LO/D-2269/2006 zo dňa 27.11.2006, posúdila 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/190 podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z. z., doručenú Rade dňa  27.11. 2006 účastníka konania: 
 
RING TV s.r.o. 
Pekná cesta 6 
843 03 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.   
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mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/190/2006 zo dňa 19.09.2006, ktorá v úplnom znení znie: 
 
  

„I. 
 
(1) Názov programovej služby: RING TV 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 49,5 hodín/týždenne 
(4) Územný rozsah vysielania:  

• Satelit ASTRA 3A, uplink Slovenské telekomunikácie a.s., Rádiokomunikácie o.z., 
forma signálu digitálna, 

• KDS a MMDS spoločnosti UPC BROADBAND    SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, 
KDS a MMDS spoločnosti SATRO s.r.o.,  Bratislava 

(6)  Jazyk vysielania: slovenský 
  

II. 
 

Právne skutočnosti spoločnosti:  
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 40191/B, oddiel: Sro, zo 
dňa 25.07.2006 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 40191/B, oddiel: Sro, zo dňa 25.07.2006 

 
    III. 

 
1)  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade dňa 
27.11.2006 (č.p. 2269/2006) 
  

a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max.  20 % 
     2. Programy : min. 80 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 0 % 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika:  0 % 
3. Dokumentárne programy:  0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 100 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy: min. 0 % 

  
2) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: 0 % 
3) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

verejnom záujme: 0 % 
4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym 

dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa 
5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa JSO  
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6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej 
služby: teletext neprevádzkuje  

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

8) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
- CD nosiče alebo DVD nosiče v zodpovedajúcej kvalite a požadovanom formáte, 
- Videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite 
(možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 
 

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom satelitu ASTRA 3A, uplink Slovenské 
telekomunikácie a.s., Rádiokomunikácie, o.z., forma signálu digitálna, 
 
2.  Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS a MMDS spoločnosti UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 
2.1.   Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS a v MMDS  je na    základe 

rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/254 spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, 
s.r.o., Bratislava. 

 
3. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS a MMDS spoločnosti SATRO s.r.o., 
Bratislava.    
3.1. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 

o registrácii retransmisie č. TKR/9 spoločnosť SATRO s.r.o., Bratislava. 
Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v MMDS je na základe rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/121 spoločnosť SATRO s.r.o., Bratislava.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-01/005: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 899-LO/D-2269/2006, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti RING TV s.r.o., Bratislava. 
T: 09.02.2007          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
Informácia o prevode obchodných podielov akcionárov držiteľa licencie č. R/49 
Vysielateľ: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Rada berie žiadosť zo dňa 28.12.2006 spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava na vedomie. 
 
K bodu 8/ 
SK: 921-LO/D-2383 /2006 zo dňa 11.12.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 – zmena právnych 
skutočností 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-01/8.008: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 921-LO/D-2383/2006 zo dňa 11.12.2006 posúdila 
oznámenie o zmene licencie R/49 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. 
účastníka konania: 
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OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03  Bratislava 
 
z dôvodu zmeny údajov o kontrolnom a štatutárnom orgáne vysielateľa s licenciou a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

 mení 
 

licenciu č. R/49 na rozhlasové  vysielanie nasledovne: 
  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/49/96 z 15.09.1996 v znení neskorších zmien sa mení takto: 

  
Článok II. sa mení a znie takto: 
 
„ II. Právne skutočnosti spoločnosti: 
 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na  
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 1094/B, 
oddiel Sa, zoznam výpisov č. III-17660/2006, zo dňa 06.12.2006 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 1094/B, oddiel Sa, zoznam výpisov č. III-
17660/2006, zo dňa 06.12.2006” 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-01/006: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 921-LO/D-
2383/2006, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 09.02.2007          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1946/172-2006      
(na vysielanie programu Reflex z dňa 25.9.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1946/172-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie:  T/41 
 
Uznesenie č. 07-01/9.009: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
šetrení sťažnosti č. 1946/172-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 až 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu možného ohrozenia fyzického, psychického alebo morálneho 
vývinu maloletých v súvislosti s odvysielaním príspevku Sexuálne služby v Prahe v programe Reflex, 
odvysielaného dňa 25.09.2006 o cca 19.37 hod., jeho možným nesprávnym zaradením do vysielania 
a možným nesprávnym označením uvedeného programu Jednotným systémom označovania 
programov.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-01/007: 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 podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 23.01.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-01/9.010: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
šetrení sťažnosti č. 1946/172-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním informácií, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej 
reklamy v príspevku Sexuálne služby v Prahe v rámci programu Reflex, odvysielanom dňa 25.09.2006 
o cca 19.37 hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-01/008: 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 podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 23.01.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-01/009: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 19.01.2007          Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2122/195-2006      
(na vysielanie STV, TV Markíza, JOJ a TA3 zo dňa 19.10.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2122/195-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie, TV 
Markíza, TV JOJ a TA3                         
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

     MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie:  T/41 
       C.E.N. s.r.o., Gagarinova 12 Bratislava               T/125 

     MAC TV s.r.o., Bratislava                  T/39                  
 
Uznesenie č. 07-01/10.011: 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. 2122/195-2006, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., 
vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej televízii, vysielateľovi MAC TV, s.r.o. a vysielateľovi 
C.E.N. s.r.o. uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-01/010: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.01.2007          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 1968/181-2006      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 10.10.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1968/181-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné            číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-01/11.012: 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. 1968/181-2006, vedenú voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 
Blatné a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-01/011: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.01.2007          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
SK č.: 789-PgO/O-2040/2006 zo dňa 30.08.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1522/132-2006 smerujúcej voči vysielaniu STV  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy STV / 16.06.2006) 
ÚK: Vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia    
 
Uznesenie č. 07-01/12.013: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 789- PgO/O-2040/2006 Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 16.06.2006 v spravodajskom programe Správy STV odvysielal príspevok pod názvom 
Bahamy: Skrýva sa tam Široký?, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-01/012: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona  
T: 09.01.2007          Z: PKO 
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Úloha č. 07-01/013: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.01.2007          Z: PgO 
 
13/ Rôzne 
1. Žiadosť o komentár k zákonnej úprave problému zverejňovania plného mena osoby 

v televíznom vysielaní 
 
Úloha č. 07-01/014: Kancelária Rady zašle vysielateľovi C.E.N. s.r.o. odpoveď na žiadosť o komentár 
k zákonnej úprave problému zverejňovania plného mena osoby v televíznom vysielaní. 
T: 23.01.2007          Z: PKO 
 
2. Problematika aplikácie novely zákona č. 308/2000 Z.z. týkajúcej sa hlasitosti reklám 
 
Úloha č. 07-01/015: Kancelária Rady zašle vybraným inštitúciám a odborníkom otázky týkajúce sa 
praktickej aplikácie ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. so žiadosťou o stanovisko k tejto 
problematike. 
T: 23.01.2007          Z: PKO 
 
3. Stretnutie so zástupcami Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie Českej republiky 
 
Rada berie na vedomie stretnutie so zástupcami Rady pre rozhlasové a televízne vysielanie Českej 
republiky. 
 
4. Stretnutie so zástupcami Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu, Asociácie nezávislých 

rozhlasových a televíznych staníc a predstaviteľov Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
Rada súhlasí s návrhom na stretnutie so zástupcami Slovenskej televízie, Slovenského rozhlasu, 
Asociácie nezávislých rozhlasových a televíznych staníc a predstaviteľov Rady pre vysielanie 
a retransmisie. 
 
5. Rozpis záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu na rok 2007 
 
Rada berie na vedomie rozpis záväzných ukazovateľov schváleného rozpočtu na rok 2007. 
 
6. Určenie platových podmienok riaditeľa Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 07-01/13.014: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 určuje 
platové podmienky riaditeľa Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu s účinnosťou od 01.01.2007. 
Predseda Rady zabezpečí vystavenie rozhodnutia o plate pre riaditeľa Kancelárie. 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-01/016: Kancelária Rady zabezpečí vypracovanie rozhodnutia o plate riaditeľovi 
kancelárie v zmysle schváleného uznesenia.  
T: ihneď          Z: OEV 
 
7.  Zahraničná pracovná cesta - Budapešť 
 
Uznesenie č. 07-01/13.015: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom na pracovnú 
cestu predsedníčky Rady do Budapešti dňa 12.01.2007 a 13.01.2007 a súhlasí s uskutočnením tejto 
zahraničnej pracovnej cesty podľa predloženého návrhu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-01/017: Kancelária Rady zabezpečí zahraničnú pracovnú cestu obvyklým spôsobom. 
T: 12.01.2007          Z: OEV 
 
 
 
V Bratislave, 09.01.2007 

 
 
 
 
 
Valéria Agócs 
  predsedníčka  

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 
 
 


