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Zápisnica č. 04/2007 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 20. 02. 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: 13-LO/D-324/2007 zo dňa 17.01.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov  
ÚK: J&T FINANCE GROUP, a.s., Bratislava 
        GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť, Bratislava 
        C.E.N, s.r.o., Bratislava 
 
3/ SK: 12-LO/D-325/2007 zo dňa 17.01.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
        GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť, Bratislava 
       J&T MEDIA ENTERPRISES, a.s., Bratislava 
 
4/ SK: 21-LO/D-165/2007 zo dňa 15.01.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: SBD Fiľakovo, Fiľakovo 
 
5/ SK: 17-LO/D-308/2007 zo dňa 17.01.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: DUOSAT, spol. s r.o., Bratislava 
 
6/ Sťažnosť č. 626/20-2007 zo dňa 05.02.2007  
Predmet sťažnosti: vysielanie cudzojazyčnej reklamy  
 
7/ Sťažnosť č. 627/21-2007 zo dňa 05.02.2007  
Predmet sťažnosti: vysielanie cudzojazyčného filmu  
 
8/ SK: 23-LO/D-251/2007 zo dňa 12.01.2007  
vo veci oznámenia zmien údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
 
9/ Oznámenie o zániku registrácií retransmisie č. TKR/205 a TKR/222 
ÚK: OTS. s.r.o., Čadca                  Uvádza: Vendrinský 
 
10/ SK: 264-LO/D-1885/2004 zo dňa 25. 08. 2004  
vo veci žiadosti o  zmenu registrácie retransmisie č. TKR/222 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
retransmisie  
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca 
 
11/ 8-LO/D-202/2007 zo dňa 11.01.2007  
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vo veci žiadosti o  registráciu retransmisie podľa § 57 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v KDS Humenné 
a Strážske 
ÚK: SATTEL, s.r.o. Humenné 
 
12/ Informácia o zmene v rámci reorganizácie sietí  
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 1/2007/Ro o monitorovaní Rádia Viva 
(monitorovaný program Veľké správy z dní 2.1.2007-9.1.2007) 
Vysielateľ: Rádio Viva, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/70 
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2267/205-2006      
(na vysielanie programu Lúskanie špeciál zo dňa 25.11.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2267/205-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2302/206-2006      
(na vysielanie programu Noviny JOJ zo dňa 26.11.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2302/206-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
        
16/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2469/212-2006      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 8.12.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2469/212-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.s r.o, Blatné     číslo licencie: T/41 
   
17/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2346/207-2006 
(na vysielanie z dňa 30.11. a 1.12.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2346/207-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie VIO – Televízia 
Banská Štiavnica 
Vysielateľ: PO-MA, spol. s.r.o.       číslo licencie: T/169 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 10/07/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Komárno 
(monitorované dni: 5.1. a 12.1.2007) 
Vysielateľ: COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno    číslo licencie: T/77 
 
19/ Šetrenie sťažnosti č. 2440/209-2006   
Sťažnosť č. 2440/209-2006        
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Extrémista? z dňa 13.11.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2440/209-2006  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2347/208-2006       
(na vysielanie programov Správy a Rádiožurnál z dňa 4.11.2006 a Rádiožurnál z dňa 5.11.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2347/208-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona  
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č.2470/211-2006     
(na vysielanie programu Ranné noviny z dňa 12.12.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.2470/211-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
22/ SK č.: 792-PgO/O-2044/2006 zo dňa 05.09.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1175/109-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. g) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Čierny Peter/09.05.2006) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
23/ SK č.: 812-PgO/O-2170/2006 zo dňa 19.09.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. a) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Šport/10.6. – 19.06.2006) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
24/ SK č.: 813-PgO/O-2171/2006 zo dňa 19.09.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Šport/10.06.2006 a 12.06.2006, Spravodajské bloky/11.06.2006 
a 13.06.2006) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
25/ SK č.: 814-PgO/O-2172/2006 zo dňa 19.09.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1563/137-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/11.07.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
26/ SK č.: 817-PgO/O-2175/2006 zo dňa 19.9.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1455/121-2006 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/11.07.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
27/ SK č.: 818-PgO/O-2185/2006 zo dňa 19.09.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 463/33-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie  súvislého záznamu vysielania/01.02.2006) 
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o“.      číslo licencie: T/126 
 
28/ SK č.: 897-PgO/O-2542/2006 zo dňa 21.11.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1783/158-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. a)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Paľba/20.03.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
29/ Rôzne 

1. Informácia o štatistike a odvysielanom programe televíznych programových služieb za 
4.štvrťrok 2006 

 
 

************* 
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K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 93 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
dnešného zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 07-04/1.088: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 13-LO/D-324/2007 zo dňa 17.01.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov  
ÚK: J&T FINANCE GROUP, a.s., Bratislava 
        GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť, Bratislava 
        C.E.N, s.r.o., Bratislava 

 
Uznesenie č. 07-04/2.089: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom 
konaní č. 13-LO/D-325/2007 zo dňa 17.01.2007 s účastníkmi konania: 
 
C.E.N. s.r.o. 
Gagarinova 12 
821 05 Bratislava 
 
J&T FINANCE GROUP, a.s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
 
GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť 
Sasinkova 5 
811 08 Bratislava 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/125, spoločnosti C.E.N. 
s.r.o., Bratislava a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

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

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom 100% obchodného podielu jediného spoločníka spoločnosti C.E.N. s.r.o., Bratislava, 
spoločníka J&T FINANCE GROUP, a.s., Bratislava na nadobúdateľa GRAFOBAL GROUP akciová 
spoločnosť, Sasinkova 5, 811 08 Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/094: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v predmetnom správnom konaní a zašle 
ich účastníkom konania. 
T: 20.03.2007          Z: LO 
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K bodu 3/  
SK: 12-LO/D-325/2007 zo dňa 17.01.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
        GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť, Bratislava 
        J&T MEDIA ENTERPRISES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-04/3.090: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní 
č. 12-LO/D-325/2007 zo dňa 17.01.2007, s účastníkmi konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01 Bratislava 
 
GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť 
Sasinkova 5 
811 08 Bratislava 
 
J&T MEDIA ENTERPRISES, a.s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/39, spoločnosti MAC TV 
s.r.o., Bratislava a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

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

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom 100 % obchodného podielu jediného spoločníka spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava, 
spoločníka GRAFOBAL GROUP akciová spoločnosť, Bratislava na nadobúdateľa J&T MEDIA 
ENTERPRISES, a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/095: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v predmetnom správnom konaní a zašle 
ich účastníkom konania. 
T: 20.03.2007          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 21-LO/D-165/2007 zo dňa 15.01.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: SBD Fiľakovo, Fiľakovo 
 
Uznesenie č. 07-04/4.091: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 308/2000 Z. z.“), 
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom 
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konaní č. 21-LO/D-265/2007 zo 15.01.2007, posúdila oznámenie o zmene  registrácie č. TKR/131, 
doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania: 

 
Stavebné bytové družstvo Fiľakovo 
Kalinčiakova č. 8 
986 01 Fiľakovo 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/131 takto: 

 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/131/98 zo dňa 26.11.1998 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 
 

1. časť I. bod 4. znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
Základný súbor: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 
    MUSIC BOX, FILM+, TV Óčko, MTV, M2, DUNA TV, 
    MAGYAR ATV, TV 5, CNN, PRO 7, CARTOON  
    NETWORK/TCM, SAT 1, RTL, NAUTIK TV, HÁLÓZAT 
    TV, RTL Klub, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORER, 
    TV NOE 
 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  
    Rádio_FM; FUN RADIO, VIVA, rádio OKEY, Jemné  
    melódie, DANUBIUS Rádio, Juventus Rádió.“ 
 

2. časť II. bod 4. znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
Základný súbor: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 
    MUSIC BOX, FILM+, TV Óčko, MTV, M2, DUNA TV, 
    MAGYAR ATV, TV 5, CNN, PRO 7, CARTOON  
    NETWORK/TCM, SAT 1, RTL, NAUTIK TV, HÁLÓZAT 
    TV, RTL Klub, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORER, 
    TV NOE 
 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  
    Rádio_FM; FUN RADIO, VIVA, rádio OKEY, Jemné  
    melódie, DANUBIUS Rádio, Juventus Rádió.“ 

 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/096: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/131 v SK: 21-LO/D-



 7

265/2007 zo dňa 15.01.2007 účastníkovi konania (Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Fiľakovo) a 
vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.03.2007          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 17-LO/D-308/2007 zo dňa 17.01.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: DUOSAT, spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-04/5.092: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 17-LO/D-308/2007 zo 
dňa 17.01.2007, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/28 z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb, zmeny počtu prípojok účastníka konania: 

 
DUOSAT, spol. s r.o. 
Galbavého 1 
841 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/28 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/28/94 zo dňa 30.11.1994 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia takto: 
 

1. Bod 3. sa mení a znie: 
„ 3. Počet prípojok: 

 KDS Trenčín:                          1114 
 KDS Zubák:                              166 
 KDS Dolné Kočkovce:              306 
 KDS Záhorská Bystrica:           106 
 
 Spolu:                                      1692“ 
  

2. Bod 4. sa mení a znie: 
„ 4. Ponuka programových služieb: 
 

            KDS Trenčín: 
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2,  
PRIMA, Televízia Trenčín, MUSIC BOX, TV NAUTIK, RTL, TV 5, JETIX,  EUROSPORT, 
HALLMARK 
 
Rozhlasové programové služby: šírenie rozhlasových programových služieb prostredníctvom 
pevnej zložky FM2 – pásmo 88,00 MHz – 108,00 MHz) 
 
KDS Zubák:  
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Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, 
PRIMA, MUSIC BOX, TV NAUTIK, DISCOVERY CHANNEL, EUROSPORT, TV NOE 
 
Rozhlasové programové služby: šírenie rozhlasových programových služieb prostredníctvom 
pevnej zložky FM2 – pásmo 88,00 MHz – 108,00 MHz) 

 
KDS Dolné Kočkovce: 
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1, ČT 2, 
PRIMA, TV NAUTIK, EUROSPORT, JETIX, HALLMARK, DISCOVERY CHANNEL, TV 
Óčko 
 
Rozhlasové programové služby: šírenie rozhlasových programových služieb prostredníctvom 
pevnej zložky FM2 – pásmo 88,00 MHz – 108,00 MHz) 
 
KDS Záhorská Bystrica:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, 
PRIMA, TV NAUTIK, MUSIC BOX, GALAXIE SPORT,  DUNA, ORF 1, ORF 2, RTL, 
RTL 2, VOX, SAT 1, PRO 7, VIVA, KABEL 1, EUROSPORT, KINDER KANAL, TV 5, 
SPEKTRUM, JETIX, AXN, CNN, FILM +,  
 
Rozhlasové programové služby: šírenie rozhlasových programových služieb prostredníctvom 
pevnej zložky FM2 – pásmo 88,00 MHz – 108,00 MHz) 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/097: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o oznámení registrácie retransmisie č. TKR/28 v SK: 17-
LO/D-308/2007 zo dňa 17.01.2007 účastníkovi konania (DUOSAT, Bratislava) a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 20.03.2007          Z: LO 
 
K bodu 6/  
Sťažnosť č. 626/20-2007 zo dňa 05.02.2007  
Predmet sťažnosti: vysielanie cudzojazyčnej reklamy  

 
Uznesenie č. 07-04/6.093: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., prerokovala sťažnosť č. 626/20-2007 zo dňa 
05.02.2007 a uznala ju, v súlade s § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z., za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/098: Zaslať sťažovateľovi oznámenie o vybavení sťažnosti 
T: 20.03.2007          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
Sťažnosť č. 627/21-2007 zo dňa 05.02.2007  
Predmet sťažnosti: vysielanie cudzojazyčného filmu  
 
Uznesenie č. 07-04/7.094: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., prerokovala sťažnosť č. 627/21-2007 zo dňa 
05.02.2007 a uznala ju, v súlade s § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z., za neopodstatnenú. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/099: Zaslať sťažovateľovi oznámenie o vybavení sťažnosti  
T: 20.03.2007          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 23-LO/D-251/2007 zo dňa 12.01.2007  
vo veci oznámenia zmien údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-04/8.095: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 23-
LO/D-251/2007 zo dňa 12.01.2007, vo veci   zmien v  registrácii retransmisie č. TKR/255, účastníka 
konania: 
 
Slovak Telekom, a.s. 
Námestie slobody 6 
817 62 Bratislava 
 
a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 m e n í 
 

registráciu retransmisie č. TKR/255 nasledovne:    
 
Bod 4.,  časť ponuka programových služieb sa mení a znie takto: 
„Základný súbor 
 (základný balíček):  
televízne programové služby :       STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Prima, ČT 1, 

ČT 2, Prima, SAT1, Pro 7, RTL 
 
rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  

Rádio_FM, Rádio Patria, Rádio Regina; Rádio Lumen,  
Rádio    EXPRES,   FUN RADIO, radio OKEY, VIVA 

 
Rozšírený súbor, tematické balíčky: 
televízne programové služby:  
MIX 1 :       BBC Prime, BBC World, CNN, M2, RTL Klub, Óčko, 

MTV, VH-1, Fashion TV, TV5 Monde 
MIX 2:  Animal Planet, Cartoon Network/TCM, Discovery channel, 

Eurosport, Hustler TV, MUSICBOX, Zone reality, Zone 
Romantica 

Dokumentárny:  AXN, National Geographic Channel, Spektrum, Viasat 
History, Viasat Explorer/Spice 

Filmový: CS Film, Film Box, Film+ 
Športový:  Extreme Sports, Galaxie Sport, Motors TV 
Detský:  Jetix, KiKa, MiniMax/A+ 
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Prémiové balíčky: 
Premio 1: Cinemax 1, Cinemax 2 
Premio 2: HBO 1, HBO 2 
Premio 3: Nonstop Kino, XXX Xtreme“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/100: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 23-LO/D-251/2007  
a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava spolu  s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 20.03.2007          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
Oznámenie o zániku registrácií retransmisie č. TKR/205 a TKR/222 
ÚK: OTS. s.r.o., Čadca  
 
Uznesenie č. 07-04/9.096: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 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.“) zobrala na vedomie informáciu o zániku registrácie retransmisie č. TKR/205 ku dňu 11.07.2002  
a registrácie retransmisie č. TKR/222 ku dňu 07.01.2004, držiteľa – spoločnosti OTS, s.r.o., Čadca,   
pretože prevádzkovateľ  retransmisie nepodal návrh na zápis prevádzkovania do predmetu činnosti 
v obchodnom registri do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o registrácie 
retransmisie.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/101: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
písomne oznámi spoločnosti OTS s.r.o., Čadca  zánik registrácií  v zmysle zákona č. 308/2000 Z.z. 
T: 20.03.2007          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 264-LO/D-1885/2004 zo dňa 25. 08. 2004  
vo veci žiadosti o  zmenu registrácie retransmisie č. TKR/222 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
retransmisie  
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca 
 
Uznesenie č. 07-04/10.097: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 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 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 264-L/D-1885/2004 zo dňa 25.08.2004, posúdila  
žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/222 systémom MMDS  z dôvodu zmeny územného 
rozsahu retransmisie – rozšírenia o  vysielač  MMDS  Široké prevádzkovateľa retransmisie: 
 
OTS, s.r.o. 
Štúrova 1706  
023 53 Čadca 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
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zastavuje 
 
správne konanie č. 264-LO/D-1885/2004 zo dňa 25.08.2004, z dôvodu, že registrácia retransmisie č. 
TKR/222 zanikla  podľa § 62 ods. d) zákona č. 308/2000 Z.z., nakoľko prevádzkovateľ v zákonom 
stanovenej 60 dňovej lehote nepodal návrh na zápis registrácie do predmetu činnosti na príslušný 
registrový súd. Týmto  odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/102: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
rozhodnutie o zastavení konania č. 264-LO/D-1885/2004 účastníkovi konania – OTS, s.r.o., Čadca.  
T: 20.03.2007          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 8-LO/D-202/2007 zo dňa 11.01.2007  
vo veci žiadosti o  registráciu retransmisie podľa § 57 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v KDS Humenné 
a Strážske 
ÚK: SATTEL, s.r.o. Humenné 
 
Uznesenie č. 07-04/11.098: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č.195/2000  Z.z. o telekomunikáciách    ( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z“ ), 
postupom podľa § 71 citovaného zákona, v správnom konaní č. 8-LO/D-202/2007 zo dňa 11.01.2007, 
posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných systémov 
v meste  Humenné a Strážske žiadateľa - spoločnosti : 
 
SATTEL, s.r.o. Humenné 
Staničná 11 
066 01 Humenné 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.,   vydáva  
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/270 
 
za nasledovných podmienok : 
 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   

1.1 Hlavná stanica KDS: Starinská 25, Humenné 
1.2 Mierová 628, Strážske    

 2. Územný rozsah retransmisie:  mesto: Humenné, Strážske 
3.  Počet  prípojok: 

Strážske           70 
Humenné          31 

      Spolu:    101  
4.  Ponuka programových služieb: 
4.1 KDS Humenné    
      základný súbor:  
      televízne programové služby:          STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ,  

     rozhlasové programové služby:       Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko,  Rádio Regina, 
FUN Rádio, VIVA 

     rozšírený súbor:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ,TA3, ČT1, ČT2, 
Galaxie sport, Spektrum, Music Box, Jetix 

     rozhlasové programové služby:       Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko,  Rádio Regina, 
FUN Rádio, VIVA 
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4.2 KDS Strážske    
      základný súbor:  
      televízne programové služby:          STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ,  

    rozhlasové programové služby:       Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko,  Rádio Regina, 
FUN Rádio, VIVA 

     rozšírený súbor:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, 
Galaxie sport, Spektrum, Music Box, Jetix 

     rozhlasové programové služby:       Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko,  Rádio Regina, 
FUN Rádio, VIVA. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/103: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii  retransmisie v SK č. 8-LO/D-202/2007 a zašle ho účastníkovi 
konania (spol. SATTEL, s.r.o. Humenné)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.03.2007          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
Informácia o zmene v rámci reorganizácie sietí  
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 07-04/12.099: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. d) 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.”), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 459-LO/D-3013/2005 zo dňa 08.12.2005, 
posúdila žiadosť o zmenu využívania pridelenej frekvencie 96,1 MHz Košice účastníka konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna ulica č. 1 
812 90 Bratislava   
    
a po zistení potrebných podkladov 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 § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania 
Slovenský rozhlas, Bratislava. 
 

u d eľu j e  s ú h l a s  
 

so zmenou využívania pridelenej frekvencie 96,1 MHz Košice zo dňa 23.01.2007. 
 

Slovenský rozhlas bude predmetnú frekvenciu využívať na vysielanie programového okruhu 
Slovenský rozhlas (SRo 3) – Rádio Devín. 

 
Podľa ustanovenia § 68 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z je vysielateľ zodpovedný za využitie 

parametrov frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je 
povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci 
s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámi Rade. 

Podľa ustanovenia § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je 
povinný využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených 
týmto zákonom a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie inej osobe. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-04/104: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie udelenia súhlasu so zmenou 
využívania frekvencie 96,1 MHz Košice a zašle ho účastníkovi konania - Slovenský rozhlas, 
Bratislava. 
T: 20.03.2007          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 1/2007/Ro o monitorovaní Rádia Viva 
(monitorovaný program Veľké správy z dní 2.1.2007-9.1.2007) 
Vysielateľ: Rádio Viva, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 07-04/13.100: 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. 1/2007/Ro z monitorovania 
spravodajstva programovej služby Rádio VIVA konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 
02.01. až 09.01.2007 vysielateľa Rádio VIVA, a.s. s licenciou č. R/70 nebolo zistené porušenie  
právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/105: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2267/205-2006      
(na vysielanie programu Lúskanie špeciál zo dňa 25.11.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2267/205-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 07-04/14.101: 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. 2267/205-2006 smerujúcej proti vysielaniu STV začína správne konanie voči 
Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona 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 programu Lúskanie špeciál, odvysielaného dňa 
25.11.2006 o cca 17.20 hod., jeho možným nesprávnym zaradením do vysielania a možným 
nesprávnym označením uvedeného programu Jednotným systémom označovania programov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/106: 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: 06.03.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-04/107: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 2302/206-2006      
(na vysielanie programu Noviny JOJ zo dňa 26.11.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2302/206-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-04/15.102: 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 o   
šetrení sťažnosti č. 2302/206-2006, smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ, začína správne konanie 
voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o protestoch proti návšteve pápeža v Turecku 
v spravodajskom programe Noviny zo dňa 26.11.2006, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/108: 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: 06.03.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-04/108.1: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2469/212-2006      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 8.12.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2469/212-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.s r.o, Blatné     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-04/16.103: 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., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 2469/212-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s odvysielaním príspevku o spore medzi Kateřinou Brožovou a divadlom Nová scéna v 
programe Reflex zo dňa 08.12.2006 o cca 19.30 h, v ktorom mohlo dôjsť k prezentácii jednostranných 
informácií a názorov bez toho, aby bola zabezpečená všestrannosť informácií a názorová pluralita v 
rámci vysielanej programovej služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/109: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 06.03.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-04/110: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 2346/207-2006 
(na vysielanie z dňa 30.11. a 1.12.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2346/207-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie VIO – Televízia 
Banská Štiavnica 
Vysielateľ: PO-MA, spol. s.r.o.       číslo licencie: T/169 
 
Uznesenie č. 07-04/17.104: 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., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 2346/207-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi PO-MA, spol. s.r.o., 
Banská Štiavnica vo veci možného porušenia  § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním príspevku informujúcom o stavbe vodovodu v programe Štiavnický magazín zo dňa 
30.11.2006 a 1.12.2006 (repríza) o cca 18.00 hod., v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť, aby programy a ostatné zložky programovej služby vysielané v rámci volebnej kampane 
boli v súlade s osobitnými predpismi. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/111: 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: 06.03.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-04/112: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-04/17.105: 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., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 2346/207-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi PO-MA, spol. s.r.o., 
Banská Štiavnica vo veci možného porušenia  § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním príspevku v rámci reklamného bloku informujúcom o benefičnom hokejovom zápase 
odvysielanom dňa 30.11.2006 a 1.12.2006 (repríza) o cca 18.14 hod., v ktorom mohlo dôjsť k 
porušeniu povinnosti zabezpečiť, aby programy a ostatné zložky programovej služby vysielané v 
rámci volebnej kampane boli v súlade s osobitnými predpismi. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/113: 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: 06.03.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-04/114: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 10/07/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Komárno 
(monitorované dni: 5.1. a 12.1.2007) 
Vysielateľ: COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno    číslo licencie: T/77 
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Uznesenie č. 07-04/18.106: 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. 10/2007/TV z monitorovania Mestskej 
televízie Komárno konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 05.01. a 12.01.2007 vysielateľa 
COM-MÉDIA, spol. s r.o. s licenciou č. T/77 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/115: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti č. 2440/209-2006   
Sťažnosť č. 2440/209-2006        
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Extrémista? z dňa 13.11.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2440/209-2006  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-04/19.107: 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. 2440/209-2006, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/116: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2347/208-2006       
(na vysielanie programov Správy a Rádiožurnál z dňa 4.11.2006 a Rádiožurnál z dňa 5.11.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2347/208-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 07-04/20.108: 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. 2347/208-2006, 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. 07-04/117: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2470/211-2006     
(na vysielanie programu Ranné noviny z dňa 12.12.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.2470/211-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 07-04/21.109: 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. 2470/211-2006, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/118: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 792-PgO/O-2004/2006 zo dňa 05.09.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1175/109-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. g) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Čierny Peter/09.05.2006) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-04/22.110: 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. 792-PgO/O-2004/2006 vedené voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. podľa § 30  písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/119: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vyhotoví rozhodnutie o zastavení správneho konania č. 792-PgO/O-2004/2006 a zašle ho účastníkovi 
konania - spoločnosti C.E.N. s.r.o. 
T: 20.03.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-04/120: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 812-PgO/O-2170/2006 zo dňa 19.09.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. a) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Šport/10.6. – 19.06.2006) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-04/23.111: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 812-PgO/O-2170/2006 C.E.N. s.r.o. 
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porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že v dňoch 10.06. – 19.06.2006 o cca 23.00 hod. odvysielal v publicistickom programe Šport záznamy 
z Majstrovstiev sveta vo futbale, 
  

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.07-04/121: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania C.E.N. s.r.o. 
T: 20.03.2007          Z: PKO 
 
Úloha č.07-04/122: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 813-PgO/O-2171/2006 zo dňa 19.09.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Šport/10.06.2006 a 12.06.2006, Spravodajské bloky/11.06.2006 
a 13.06.2006) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-04/24.112: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 813-PgO/O-2171/2006, C.E.N. s.r.o. 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že opakovane odvysielal záznamy z MS vo futbale v spravodajských blokoch dňa 11.06.2006 o 10:00 
hod. a 11:00 hod. a dňa 13.06.2006 o 12:00 hod. a 13:00 hod. 
 

za čo mu ukladá 
 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
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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. 07-04/122: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenie na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania C.E.N. s.r.o. 
T: 20.03.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-04/123: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 814-PgO/O-2172/2006 zo dňa 19.09.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1563/137-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/11.07.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-04/25.113: 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. 814-PgO/O-2172/2006 MAC TV s.r.o.   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že v spravodajskom programe Noviny zo dňa 11.07.2006 odvysielal príspevok informujúci o požiari 
v sklade firmy DETOX, 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. 07-04/124: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania MAC TV s.r.o.   
T: 20.03.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-04/125: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
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K bodu 26/  
SK č.: 817-PgO/O-2175/2006 zo dňa 19.9.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1455/121-2006 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/11.07.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-04/26.114: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 817-PgO/O-2175/2006 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, že opakovane odvysielal záznamy z MS vo futbale v príspevku Tipovacia udalosť roka v rámci 
programu Televízne noviny dňa 11.07.2006, 
 

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. 07-04/126: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20.03.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-04/127: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
K bodu 27/  
SK č.: 818-PgO/O-2185/2006 zo dňa 19.09.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 463/33-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie  súvislého záznamu vysielania/01.02.2006) 
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o“.      číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 07-04/27.115: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 818-PgO/O-2185/2006, “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“. 

 
porušil 

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

 
tým, 
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že neposkytol Rade na vyžiadanie záznam vysielania programu Týždenník z dní 01.02.2006 až 
07.02.2006, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. b) vo výške 5.000,– Sk, slovom päťtisíc  slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/128: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania 
“SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“ 
T: 06.03.2007          Z: PKO 
 
K bodu 28/  
SK č.: 897-PgO/O-2542/2006 zo dňa 21.11.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1783/158-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. a)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Paľba/20.03.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-04/28.116: 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. 897- PgO/O-2542/2006 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

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

tým, 
 
že dňa 20.03.2006 v rámci publicistického programu Paľba odvysielal reportáž Quo Vadis?,  v ktorej 
prezentoval jednostranné informácie a názory bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií 
a názorovú pluralitu k danej problematike v rámci vysielanej programovej služby, 

 
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. 
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Úloha č. 07-04/129: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 20.03.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-04/130: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.03.2007          Z: PgO 
 
29/Rôzne 
1. Informácia o štatistike a odvysielanom programe televíznych programových služieb za 
4.štvrťrok 2006 
 
Uznesenie č. 07-04/29.117: 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., na základe Štatistiky 
odvysielaného podielu programov európskej produkcie vo vysielaní STV, TV Markíza a JOJ začína 
správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia  
§ 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením povinnosti vyhradiť väčšinový 
podiel svojho vysielacieho času európskym dielam v mesiaci december 2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/131: 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: 06.03.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-04/29.118: 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., na základe Štatistiky 
odvysielaného podielu programov európskej produkcie vo vysielaní STV, TV Markíza a JOJ začína 
správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia  § 23 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením povinnosti vyhradiť väčšinový podiel svojho 
vysielacieho času európskym dielam v mesiaci december 2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-04/132: 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: 06.03.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-04/29.119: 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., na základe Štatistiky 
odvysielaného podielu programov európskej produkcie vo vysielaní STV, TV Markíza a JOJ začína 
správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia  § 23 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s možným porušením povinnosti vyhradiť väčšinový podiel svojho 
vysielacieho času európskym dielam v mesiaci november 2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-04/133: 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: 06.03.2007          Z: PKO 
 
2. Čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiac január 2007   
 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiac január 2007. 
 
 
 
V Bratislave, 20.02.2007 

 
 
 
 
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 


