Zápisnica č. 05/2007
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 06. 03. 2007
o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.
Hlasovanie o návrhu programu:
Agócs
za
Abrahám
za
Brázdil
neprítomný na hlasovaní
Holan
za
Mistrík
za
Škultéty
za
Podracká
za
Vendrinský
za
Štibrányi
za
Výsledok hlasovania: 8-0-0, program bol schválený.
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ SK: 37-LO/D-566/2007 zo dňa 01.02.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisieč. TKR/166
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou
3/ SK: 40-LO/D-713/2007 zo dňa 09.02.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisieč. TKR/41
ÚK: KATES, s.r.o., Považská Bystrica
4/ SK: 59-LO/O-178/2007 zo dňa 15.02.2007
vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. o/ zákona č. 308/2000 Z. z. – návrh na uloženie
sankcie
ÚK: “Slovakia okolo sveta s.r.o.“, Trenčín
5/ Sťažnosť č. 2510/9-2007 zo dňa 28.12.2006
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. spoločnosťou OTS, s.r.o., Čadca
Sťažovateľ: fyzická osoba
6/ SK: 20-LO/D-267/2007 zo dňa 15.01.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/67
ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra
7/ SK: 14-LO/D-250/2007 zo dňa 12.01.2007
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 92,6 MHz Zvolen – návrh na zastavenie správneho konania
ÚK: Slovenský rozhlas
8/ SK: 926-LO/D-2519/2006 zo dňa 28.12.2006
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov – návrh na
zastavenie správneho konania
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
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9/ Sťažnosť č. 606/36-2007 zo dňa 02.02.2007
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. spoločnosťou RING TV s.r.o., Bratislava
Sťažovateľ: fyzická osoba
10/ Sťažnosť č. 500/37-2007 zo dňa 29.01.2007
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľom na základe zákona – Slovenský
rozhlas
Sťažovateľ: fyzická osoba
11/ SK: 60-LO/D-781/2007 zo dňa 14.02.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/190
ÚK: RING TV s r.o., Bratislava
Predkladá: LO
Uvádza: Mistrík
12/ SK: 5-LO/D-164/2007 zo dňa 09.01.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/143 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000
Z. z.
ÚK: TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
13/ SK: 973-LO/D-2490/2006 zo dňa 22.12.2006
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/80
ÚK: RM PROGRES s.r.o., Fačkov
14/ Sťažnosť č. 869/42-2007 zo dňa 20.02.2007
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. spoločnosťou UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
Sťažovatelia: fyzické osoby
15/ Návrh na oznámenie podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
16 / SK: 46-LO/D-605/2007 zo dňa 02.02.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/89 podľa § 51 ods. 1 zákona
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielania
ÚK: TVR a RE s.r.o., Bratislava
17 / SK: 3-LO/D-103/2007 zo dňa 04.01.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/41 podľa § 51 ods. 1 zákona
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
18 / SK: 820-LO/D-1023/2006 zo dňa 14.08.2006
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/153 z dôvodu zmeny právnych skutočností- návrh na zastavenie
konania podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb.
ÚK: AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica
19 / Informácia
Prevádzkovateľ retransmisie: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
20 / Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2479/4-2007
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Polícia: Podozrivý zo dňa 18.12.2006)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2479/4-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
21 / Šetrenie sťažnosti
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Sťažnosť č.1284/113-2006
(na vysielanie programov Správy, Poludňajší žurnál, Hlavné správy a Šport z dní 10.6. – 19.6.2006)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o., Bratislava
číslo licencie: T/125
22 / Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.147/13-2007
(na vysielanie Informácie o UPC z dňa 20.12.2006 a 03.01.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 147/13-2007 smerujúcej proti vysielaniu NAUTIK TV
Vysielateľ: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava
číslo licencie: T/160
23 / Kontrolný monitoring
Správa č. 11/07/TV o monitorovaní vysielania NTV Nesvady
(monitorované dni: 8.1. a 5.2.2007)
Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o., Nesvady

číslo licencie: T/128

24 / Kontrolný monitoring
Správa č. 12/07/TV o monitorovaní vysielania TOP - TV
(monitorované dni: 21.1. a 3.2.2007)
Vysielateľ: VEPROS s.r.o., Topoľníky

číslo licencie: T/82

25 / Kontrolný monitoring
Správa č. 3/07/Ro o monitorovaní programu Rádiožurnál
(monitorovaný deň: 06.02.2007 o cca 18.00 hod.)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
26 / Kontrolný monitoring
Správa č. 16/07/TV o monitorovaní vysielania telenákupného kanála TELEPRIOR
(monitorovaný deň: 5.1. a 8.1.2007)
Vysielateľ: KÁBEL MEDIA s.r.o.,
číslo licencie: T/88
27 / Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 22/6-2007
(na vysielanie programu Test magazín z dňa 19. 12. 2006)
Správa o šetrení sťažnosti č. 22/6-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
28 / Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.503/17-2007
(na vysielanie reklamného šotu na výrobok Clarinol z dňa 27.01.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 503/17-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39
29 / Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2439/210-2006
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 8.12.2006)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2439/210-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
30 / SK č.: 803-PgO/O-2155/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa č. 61/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II./12.07.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
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31 / SK č.: 804-PgO/O-2157/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa č. 61/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II./13.07.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
32 / SK č.: 805-PgO/O-2159/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa č. 61/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II./14.07.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
33 / SK č.: 806-PgO/O-2161/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa č. 61/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II./17.07.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
34 / SK č.: 807-PgO/O-2163/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa č. 61/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II./18.07.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
35 / SK č.: 830-PgO/O-2269/2006 zo dňa 03.10.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1422/120-2006
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Šport/07.07.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/39

36 / SK č.: 832-PgO/O-2271/2006 zo dňa 03.10.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1484/125-2006
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Šport/14.07.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/39

37 / SK č.: 833-PgO/O-2272/2006 zo dňa 03.10.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1484/125-2006
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Šport/17.07.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/39

38 / SK č.: 856-PgO/O-2365/2006 zo dňa 17.10.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1490/130-2006
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: videotext/17.06.2006)
ÚK: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r. o.

číslo licencie: T/156

39 / SK č.: 893-PgO/O-2536/2006 zo dňa 21.11.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1945/179-2006
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Správy STV/06.10.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
40 / Rôzne
4

1. Výročná správa 2006 – Vybrané problémy.
2. Stav plnení povinností ohľadom platenia pokút vyplývajúcich z rozhodnutí Rady pre
vysielanie a retransmisiu k dňu 31.12.2006.
3. Stav plnení povinností ohľadom platenia správnych poplatkov vyplývajúcich Rady pre
vysielanie a retransmisiu z rozhodnutí Rady k dňu 31.12.2006.
4. Návrh na odmeny pre členov Rady pre vysielanie a retransmisiu za mesiac február 2007.
5.

Odpoveď na podanie predsedu Rozhlasovej rady p. Ing. Vladimíra Taliana.

6. Schválenie zahraničnej pracovnej cesty – EPRA, ktorá sa uskutoční v dňoch 16.05. –
- 18.05.2007 v Prahe
7. SK: 62-LO/O-480/2007 zo dňa 30.01.2007
vo veci možného porušenia ustanovenia § 54 ods. 1 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z. – návrh
na odpustenie zmeškania lehoty
ÚK: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica nad Váhom

*************
K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh:
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 133 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu
dnešného zasadnutia sú splnené.
Uznesenie č. 07-05/1.120: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2/
SK: 37-LO/D-566/2007 zo dňa 01.02.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/166
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou
Uznesenie č. 07-05/2.121: 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. 37LO/D-566/2007 zo dňa 01.02.2007, vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/166,
prevádzkovateľa retransmisie - účastníka konania:
TELECOM TKR, s.r.o.,
Staničná č. 1329
093 01 Vranov nad Topľou
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.
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mení
registráciu retransmisie, evidovanú pod
č. TKR/166 z dôvodu zmeny ponuky programových
služieb, počtu pripojených účastníkov a zvýšenia územného rozsahu o KDS Strážske takto:
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/166 zo dňa 08.02.2000 v znení neskoršie vykonaných
zmien sa mení a v úplnom znení znie takto:
„1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
1.1 Hlavná stanica KDS: Vranov nad Topľou, Staničná č. 1329
1.2 Hlavná stanica KDS: Hanušovce nad Topľou, Štúrova č. 339/9
1.3 Hlavná stanica KDS: Strážske, Komenského 668
2. Územný rozsah retransmisie: Vranov nad Topľou, Hanušovce nad Topľou, Strážske
3. Počet prípojok:
Vranov nad Topľou
770
Hanušovce nad Topľou
296
Strážske
165
Spolu:
1231
4. Ponuka programových služieb:
4.1 KDS Vranov nad Topľou
základný súbor:
televízne programové služby:
rozhlasové programové služby:
rozšírený súbor:
televízne programové služby:
rozhlasové programové služby:
4.2 KDS Hanušovce nad Topľou
základný súbor:
televízne programové služby:
rozhlasové programové služby:
rozšírený súbor:
4.1 KDS Strážske
základný súbor:
televízne programové služby:
rozhlasové programové služby:
rozšírený súbor:
televízne programové služby:
rozhlasové programové služby:

STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM, FUN RADIO
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2,
ČT 24, ÓČKO, Spektrum, Jetix, Film+, RTL,
Discovery, Animal Planet, Eurosport
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM, FUN RADIO
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2,
MTV( hudobný kanál), VIVA, RTL, RTL 2
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, FUN
RADIO, Rádio Východ ( Jemné melódie)
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM, FUN RADIO
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2,
ČT 24, ÓČKO, Spektrum, Jetix, Film+, RTL, Discovery,
Animal Planet, Eurosport
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM, FUN RADIO“.

Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 07-05/134: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 37-LO/D566/2007 účastníkovi konania, spol. Telecom TKR, s.r.o. Vranov nad Topľou a zašle ho ÚK spolu s
výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 06.04.2007
Z: LO
K bodu 3/
SK: 40-LO/D-713/2007 zo dňa 09.02.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisieč. TKR/41
ÚK: KATES, s.r.o., Považská Bystrica
Uznesenie č. 07-05/3.122: 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. 40-LO/D-713/2007 zo dňa 09.02.2007, posúdila
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/41 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v
KDS Považská Bystrica, Prečín, Domaniža, Udiča a z dôvodu zmeny počtu pripojených účastníkov
v jednotlivých KDS, účastníka konania:
KATES Káblové televízne systémy, s.r.o.
Rozkvet 2076/161-55
017 01 Považská Bystrica
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.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/41 takto:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/41/1995 zo dňa 21.06.1995 v znení neskoršie
vykonaných zmien sa menia nasledovne:
1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa dopĺňa o nasl. text:
„ 1.6. Dolný Lieskov
Hlavná stanica KDS: Dolný Liesok, Požiarna zbrojnica
1.7. Trstie
Hlavná stanica KDS: Trstie, Píla
1.8. Bodiná
Hlavná stanica KDS: Bodiná, Kultúrny dom
2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o text: „Dolný Liesok, Trstie, Bodiná“
3. Bod 3. Počet prípojok sa mení, dopĺňa a znie:
„Považská Bystrica a priľahlé časti:
Domaniža, Sádočné:
Prečín
Udiča
Dolná Maríková, Hatné, Klieština
Dolný Liesok
Trstie
Bodiná
Počet prípojok celkom je:

4015
353
246
287
520
97
56
86
5660
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4. Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení v časti 4.1- 4.5 a dopĺňa sa časť 4.6-4.8
takto:
„4.1 KDS Považská Bystrica
a) základný súbor ( Mini ponuka):
televízne programové služby:
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TV NOE, TV
PATRIOT, TV Považie, TV Marika, ČT 1, ČT 2, Prima,
TV 5, BBC World
rozhlasové program. služby:
b) rozšírený súbor:
televízne programové služby:

rozhlasové program. služby:
c) prémiový súbor:
4.2 KDS Prečín
a) základný súbor:
televízne programové služby:
rozhlasové program. služby:

b) rozšírený súbor:

Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY,
Rádio EXPRES, FUN RADIO
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TV NOE, TV
PATRIOT, TV Považie, TV Marika, TV Nautik, ČT 1,
ČT 2, Prima, ÓČKO, TV 5, BBC World, MusicBox,
Eurosport, Galaxia Sport, Hallmark, Spektrum, CNN,
Blue Hustler, Viasat History, Viasat Explorer/Spice,
Minimax, Discovery Channel, Jetix, MGM, ZONE
Reality
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY,
Rádio Expres, FUN RADIO
HBO

STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, TV Marika,
ČT 1, ČT 2, Prima, ÓČKO, TV NOE, TV Nautik,
TV5, DISCOVERY, Film+
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY,
Rádio Expres, FUN RADIO
-

4.3 KDS Domaniža
a) základný súbor:
televízne programové služby:

STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, TV
Nautik, TV NOE, ČT 1, ČT 2, Prima, ÓĆKO,
TV5, Spektrum
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY,
Rádio Expres, FUN RADIO

rozhlasové program. služby:
b) rozšírený súbor:
4.4 KDS Hatné
(Dolná Maríková , Klieština)
a) základný súbor:
televízne programové služby:

-

STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, TV
Považie, NAUTIK TV, TV NOE, ČT 1, ČT 2,
Prima, ÓČKO, TV5, Spektrum
8

rozhlasové program. služby:
b) rozšírený súbor:

Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY,
Rádio Expres, FUN RADIO
-

4.5 KDS Udiča
a) základný súbor:
televízne programové služby:

STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TV
Považie, TV NOE, Nautik TV, ČT 1, ČT 2, Prima,
TV 5, DISCOVERY , ÓČKO
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY,
Rádio EXPRES, FUN RADIO

rozhlasové program. služby:
b) rozšírený súbor:

-

4.6 KDS Dolný Liesok
a) základný súbor:
televízne programové služby:

STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Nautik
TV, ČT 1, ČT 2, Prima, TV 5, ÓČKO, TV NOE
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM;
Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY, Rádio
EXPRES, FUN RADIO

rozhlasové program. služby:
b) rozšírený súbor:

-

4.7 KDS Trstie
a) základný súbor:
televízne programové služby:

STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TV
Nautik, ČT 1, ČT 2, Prima, ÓČKO, TV NOE, TV
5
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM;
Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY, Rádio
EXPRES, FUN RADIO

rozhlasové program. služby:
b) rozšírený súbor:
4.8 KDS Bodiná
a) základný súbor:
televízne programové služby:
rozhlasové program. služby:
b) rozšírený súbor:

-

STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TV
Nautik, ČT 1, ČT 2, Prima, ÓČKO, TV NOE, TV
5
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM;
Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY, Rádio
EXPRES, FUN RADIO
-„

Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/135: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá
písomné rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/41 v SK č. 40-LO/D-713/2007 zo dňa 09.02.2007
účastníkovi konania, spol. KATES, s.r.o., P. Bystrica a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 06.04.2007
Z: LO
K bodu 4/
SK: 59-LO/O-178/2007 zo dňa 15.02.2007
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vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. o/ zákona č. 308/2000 Z. z. – návrh na uloženie
sankcie
ÚK: “Slovakia okolo sveta s.r.o.“, Trenčín
Uznesenie č. 07-05/4.123: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., rozhodla v správnom
konaní č. 59-LO/O-578/2007, že účastník správneho konania – vysielateľ televíznej programovej
služby s licenciou č. T/126:
SLOVAKIA okolo sveta, s.r.o.
Mierové nám. 22
911 01Trenčín
porušil povinnosť ustanovenú:
§ 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že vysielateľ nevysielal v súlade s udelenou
licenciou,
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. 07-05/136:: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
Kancelária Rady vyhotoví a zašle rozhodnutie v SK: 59-LO/O-578/2007 zo dňa 15.02.2007
účastníkovi konania (SLOVAKIA okolo sveta, s.r.o., Trenčín).
T: 06.04.2007
Z: LO
K bodu 5/
Sťažnosť č. 2510/9-2007 zo dňa 28.12.2006
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. spoločnosťou OTS, s.r.o., Čadca
Sťažovateľ: fyzická osoba
Uznesenie č. 07-05/5.124: 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 Správu o šetrení sťažnosti č. 2510/92007 zo dňa 28.12.2006 a dospela k záveru, že sťažnosť je v zmysle § 14a ods. 11 zák. č. 308/2000
Z.z. nepreskúmateľná.
Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 07-05/137: Zaslať sťažovateľovi oznámenie o vybavení sťažnosti s popisom súčasnej
právnej situácie spoločnosti OTS, s.r.o., Čadca
T: 06.04.2007
Z: LO
K bodu 6/
SK: 20-LO/D-267/2007 zo dňa 15.01.2007
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vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/67
ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra
Uznesenie č. 07-05/6.125: 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
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 20-LO/D-267/2007 zo dňa
15.01.2007, s účastníkom konania:
N-RADIO spol. s r.o.
Vajanského 7
949 01 Nitra
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/67 nasledovne:
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/67/99 zo dňa 07.07.1999 v znení neskorších zmien a
doplnkov sa menia takto:
Bod III. sa mení a znie:
1. Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z programovej skladby doručenej Rade dňa
14.02.2007 (č.d.p. 782/2007):
1. Programové typy:
1.1 Spravodajstvo: 1 %
1.2 Publicistika:
1.2.1 Politická publicistika: 0 %
1.2.2 Ostatná publicistika: 0,8 %
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1.3.1 Programy pre deti: 0 %
1.3.2 Náboženské programy: 0 %
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 %
1.3.4 Zábavné programy: 0 %
1.3.5 Hudobné programy: 98,2 %
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového
vysielacieho času: 0 %
3. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:
min. 1,0 %
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/138: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 20-LO/D-267/2007
zo dňa 15.01.2007, zašle ho ÚK - spoločnosti N-RADIO spol. s r.o. spolu s výzvou na úhradu
správneho poplatku.
T: 06.04.2007
Z: LO
K bodu 7/
SK: 14-LO/D-250/2007 zo dňa 12.01.2007
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 92,6 MHz Zvolen – návrh na zastavenie správneho konania
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ÚK: Slovenský rozhlas
Uznesenie č. 07-05/7.126: 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. 14-LO/D-250/2007 zo dňa 12.01.2007, posúdila žiadosť
o pridelenie frekvencie 92,6 MHz Zvolen 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
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje
správne konanie, nakoľko v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne
nezmenil.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/139: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 14LO/D-250/2007 a zašle ho účastníkovi konania - Slovenský rozhlas, Bratislava. Zároveň Kancelária
Rady vyžiada od účastníka konania zoznam frekvencií s ich rozčlenením podľa programových
okruhov.
T: 06.04.2007
Z: LO
K bodu 8/
SK: 926-LO/D-2519/2006 zo dňa 28.12.2006
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov – návrh na
zastavenie správneho konania
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 07-05/8.127: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa ust. § 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. 926-LO/D-2519/2006 zo dňa 28.12.2006, s účastníkom konania:
OKEY RÁDIO, a.s.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada v zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
zastavuje
správne konanie č. 926-LO/D-2519/2006 z dôvodu, že zistila, že nie je príslušná na konanie a vec
nemožno postúpiť príslušnému orgánu.
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Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/140: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 926-LO/D2519/2006 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava.
T: 06.04.2007
Z: LO
K bodu 9/
Sťažnosť č. 606/36-2007 zo dňa 02.02.2007
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. spoločnosťou RING TV s.r.o., Bratislava
Sťažovateľ: fyzická osoba
Uznesenie č. 07-05/9.128: 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000
Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení
sťažnosti č. 606/36-2007 zo dňa 02.02.2007 a:
1. v zmysle ust. § 20 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní postupuje predmetnú sťažnosť
Slovenskej obchodnej inšpekcii,
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/141: Sťažnosť v časti spotrebiteľských hier postúpiť Slovenskej obchodnej inšpekcii
v zmysle ustanovenia § 20 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní.
T: ihneď
Z: LO
Úloha č. 07-05/142: V zmysle ustanovenia § 5 písm. m) v spojení s ustanovením § 16 písm. e) zákona
č. 308/2000 Z. z. vyžiadať 24 hodinové záznamy z vysielania na frekvencii 39. kanál Bratislava od
Telekomunikačného úradu SR.
T: ihneď
Z: LO
Úloha č. 07-05/143: O postúpení sťažnosti Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa.
T: ihneď

Z: LO

K bodu 10/
Sťažnosť č. 500/37-2007 zo dňa 29.01.2007
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľom na základe zákona – Slovenský
rozhlas
Sťažovateľ: fyzická osoba
Uznesenie č. 07-05/10.129: 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000
Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení
sťažnosti č. 500/37-2007 zo dňa 29.01.2007 a žiada Slovenský rozhlas, aby v zmysle ustanovenia § 68
ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečil osobitné merania pokrytia územia signálom a výsledky
tohto merania oznámil Rade.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/144: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie Rady a oznámi obsah predmetnej
sťažnosti Rade Slovenského rozhlasu.
T: ihneď
Z: LO
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Úloha č. 07-05/145: Kancelária Rady požiada Slovenský rozhlas, aby v zmysle ustanovenia §68 ods.
6 zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečil osobitné merania pokrytia územia signálom a výsledky tohto
merania oznámil Rade.
T: ihneď
Z: LO
Úloha č. 07-05/146: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľa o postúpení sťažnosti.
T: ihneď

Z: LO

K bodu 11/
SK: 60-LO/D-781/2007 zo dňa 14.02.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/190
ÚK: RING TV s r.o., Bratislava
Uznesenie č. 07-05/11.130: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) presúva rokovanie
o tomto bode na svoje nasledujúce zasadnutie dňa 20.03.2007.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/147: Kancelária Rady spoľahlivo zistí stav veci a pripraví materiál na rokovanie
o tejto veci na deň 20.03.2007.
T: 20.03.2007
Z: LO
K bodu 12/
SK: 5-LO/D-164/2007 zo dňa 09.01.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/143 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000
Z. z.
ÚK: TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
Uznesenie č. 07-05/12.131: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, v správnom konaní č. 5-LO/D-164/2007 zo dňa 09.01.2007, posúdila oznámenie o zmene
registrácie č. TKR/143, doručené Rade z dôvodu zmeny programovej ponuky a zmeny počtu prípojok
účastníka konania
TFM spol. s r.o.
Klčové 2088
915 01 Nové Mesto nad Váhom
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/143 takto:
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/143/99 zo dňa 20.04.1999 v znení neskorších
zmien a doplnkov sa menia takto:
1. bod č. 3. znie:
„3. Celkový počet prípojok: 2383
14

-

ponuka MINI: 452
ponuka ŠTANDARD: 1746
ponuka MAXI: 185“

2. bod č. 4. znie:
„4. Ponuka programových služieb:
základná programová ponuka (MINI)
televízne programové služby:

STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV POHODA,
PRIMA,ROMANTIKA

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; rádio OKEY,
RÁDIO DÚHA
rozšírená programová ponuka (ŠTANDARD)
televízne programové služby:

STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA,
ROMANTIKA, GALAXIE SPORT, VIASAT HISTORY, TV
REALITY, HALLMARK, DISCOVERY, AXN, EUROSPORT,
SPEKTRUM, MINIMAX, MTV, TV POHODA, TV NOE, RING TV

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; rádio OKEY,
RÁDIO DÚHA”
programová ponuka (MAXI):
televízne programové služby:

FILM+, ZONE CLUB, ŠPORT 1, MUSIC BOX, TV Óčko,
HUSTLER TV

Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/148: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/143 v SK: 5-LO/D-164/2007 zo
dňa 09.01.2007 účastníkovi konania (TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom) a vyzve ho na úhradu
správneho poplatku.
T: 06.04.2007
Z: LO
K bodu 13/
SK: 973-LO/D-2490/2006 zo dňa 22.12.2006
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/80
ÚK: RM PROGRES s.r.o., Fačkov
Uznesenie č. 07-05/13.132: 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. 973-LO/D-2490/2006 zo dňa 22.12.2006 s účastníkom konania:
RM PROGRES s.r.o.
Fačkov 241
013 16
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:
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Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/80 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/80/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších zmien a doplnkov
sa mení a v úplnom znení znie takto:
I.
1. Názov programovej služby: Rádio ZET
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti
rozhodnutia
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský jazyk
6. Pridelená frekvencia: 94,5 MHz Žilina
II.
Právne skutočnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa
19.01.2007, Oddiel: Sro, vložka číslo 2488/L
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 19.01.2007, Oddiel: Sro, vložka číslo
2488/L
III.
Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z programovej skladby doručenej Rade dňa
19.02.2007 (č.d.p. 854/2007 ):
1. Programové typy:
1.1 Spravodajstvo: min. 2 %
1.2 Publicistika:
1.2.1 Politická publicistika: 0 %
1.2.2 Ostatná publicistika: min 2 %
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
1.3.1 Programy pre deti: 0 %
1.3.2 Náboženské programy: 0 %
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 %
1.3.4 Zábavné programy: 0 %
1.3.5 Hudobné programy: min. 10 %
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového
vysielacieho času: 0 %
3. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:
min. 3 %
IV.
1.
2.

Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: nosiče CD
Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo
frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto
rozhodnutia:
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2.1. Frekvencia:
94,5 MHz Žilina
Lokalita:
Žilina – Veľká Lúka
Frekvenčný list:
č. 6834/10/2002 zo dňa 17.07.2002
3. Špecifikácia RDS:
Programová identifikácia PI
áno
Identifikácia dopravného vysielania TP
áno
Alternatívne frekvencie AF
nie
Typ programu PTY
áno
Iné informácie o vysielaných sieťach EON
áno
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete
áno
Identifikácia spôsobu dekódovania DI
nie
Prepínač hudba/reč M/S
áno
Textový kanál RT
áno
Hodiny a dátum CT
áno
Identifikácia dopravného hlásenia TA
áno
Meno programového okruhu PS
RADIOZET
Číslo programu PIN
áno
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/149: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 973-LO/D2490/2006 zo dňa 22.12.2006, zašle ho ÚK - spoločnosti RM PROGRES s.r.o. spolu s výzvou na
úhradu správneho poplatku.
T: 06.04.2007
Z: LO
K bodu 14/
Sťažnosť č. 869/42-2007 zo dňa 20.02.2007
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. spoločnosťou UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
Sťažovatelia: fyzické osoby
Uznesenie č. 07-05/14.133: 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000
Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení
sťažnosti č. 869/42-2007 zo dňa 20.02.2007 a dospela k záveru, že sťažnosť je v zmysle ustanovenia
§14a ods. ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. neopodstatnená.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/150: Zaslať oznámenie o vybavení sťažnosti sťažovateľom.
T: 06.04.2007

Z: LO

K bodu 15/
Návrh na oznámenie podľa ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
Uznesenie č. 07-05/15.134: Rada pre vysielanie a retransmisiu na základe podania doručeného dňa
21.02.2007, oznamuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
príslušným orgánom činným v trestnom konaní možné spáchanie trestných činov podľa ustanovení §
221 a § 277 Trestného zákona v zmysle obsahu priloženej kópie podania.
Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 07-05/151: Kancelária Rady vyhotoví list s uznesením a zašle ho spolu s kópiu listu
zamestnancov NAUTIKU orgánom činným v trestnom konaní (príslušná Okresná prokuratúra).
T: 06.04.2007
Z: LO
Úloha č. 07-05/152: Kancelária Rady emailom oznámi podávateľovi, že jeho podanie bolo odstúpené
orgánom činným v trestnom konaní.
T: 06.04.2007
Z: LO
Úloha č. 07-05/153: Kancelária Rady upovedomí Slovenskú obchodnú inšpekciu v časti „telefonické
hry a kvízy.“
T: 06.04.2007
Z: LO
K bodu 16/
SK: 46-LO/D-605/2007 zo dňa 02.02.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/89 podľa § 51 ods. 1 zákona
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielania
ÚK: TVR a RE s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 07-05/16.135: 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. 46-LO/D-605/2007 zo dňa 02.02.2007, posúdila
žiadosť o zmenu licencie č. T/89 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z.
účastníka konania:
TVR a RE, s.r.o.
Mierová 21
827 05 Bratislava
z dôvodu zmeny programovej štruktúry 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. T/89 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/89/97 zo dňa 02.09.1997 v znení neskorších zmien sa
menia takto:
Článok III., bod 1. znie:
Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby doručenej Rade
dňa 02.02.2007 (č.p.d. 605/2007):
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie – max. 38%
Programy – min. 62%
b) Programy (100%):
Spravodajstvo – 10%
Publicistika:
1. polit. publicistika – 0%
2. ostatná publicistika – 63%
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Dokumentárne programy – 2%
Dramatické programy – 9%
Zábavné a hudobno-zábavné programy – 6%
Hudobné programy – 7%
Vzdelávacie programy – 1%
Náboženské programy – 1%
Šport – 1%
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/1544 Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 46-LO/D605/2007, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti TVR a RE s.r.o. a vyzve ho na zaplatenie
správneho poplatku.
T: 06.04.2007
Z: PKO
K bodu 17/
SK: 3-LO/D-103/2007 zo dňa 04.01.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/41 podľa § 51 ods. 1 zákona
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
Uznesenie č. 07-05/17.136: 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. 3-LO/D-103/2007 zo dňa 04.01.2007, posúdila
žiadosť o zmenu licencie č. T/41 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z.
účastníka konania:
MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Bratislavská ul. č. 334/18
900 82 Blatné
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti 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. T/41 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskorších zmien sa
menia takto:
Článok II. znie :
,,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 Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 12330/B zo
dňa 02.01.2007):
Spoločníci:
A. R. J., a. s., Bratislavská 1/Aca, IČO 36 379 921
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MEDIA INVEST, spol. s r. o., Banská Bystrica, IČO 36 044 024
CME Media Enterprises B. V., Amsterdam, Holandsko
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: (podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 12330/B zo dňa 02.01.2007):
Štatutárny orgán – konatelia:
Ján Kováčik, rodné číslo 621204/6720, trvalý pobyt Vydrovo č. 101, 976 52 Čierny Balog, štátny
občan Slovenskej republiky.
Radka Doehring, rodné číslo 665428/1898, trvalý pobyt Malinová 700, Jesenice, Horní Jirčany, okr.
Praha- západ, 25242, Česká republika, prechodný pobyt na území SR: Jašíkova 3151/3, 821 03
Bratislava, štátny občan Českej republiky
Ing. Václav Mika, rodné číslo: 630617/6074, trvalý pobyt Hubeného 6, 831 05 Bratislava, štátny
občan Slovenskej republiky “
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/155: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 3-LO/D103/2007, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku.
T: 06.04.2007
Z: LO
K bodu 18/
SK: 820-LO/D-1023/2006 zo dňa 14.08.2006
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/153 z dôvodu zmeny právnych skutočností - návrh na
zastavenie konania podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb.
ÚK: AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č. 07-05/18.137: Rada pre vysielanie a 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 (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 820-LO/D-1023/2006, vedenom vo
veci žiadosti o zmenu licencie podľa ustanovenia § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. voči
účastníkovi konania, spoločnosti:
AZTV, spol. s r.o.
Nám. SNP 11
974 01 Banská Bystrica
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
r o z h o d n u t i e:
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách,
zastavuje
správne konanie č. 820-LO/D-1023/2006 vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie
č. T/153 podľa § 30 ods.1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, z dôvodu že účastník
konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania.
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Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/156: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 820LO/D-1023/2006 a zašle ho účastníkovi konania, AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica.
T: 06.04.2007
Z: LO
K bodu 19/
Informácia
Prevádzkovateľ retransmisie: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 07-05/19.138: 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 podľa zákona č. 308/2000 Z. berie informáciu na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 20/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2479/4-2007
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Polícia: Podozrivý zo dňa 18.12.2006)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2479/4-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 07-05/20.139: 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. 2479/4-2007 začína správne konanie voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na
základe zákona vo veci možného porušenia § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,
že dňa 18.12.2006 o cca 21.50 hod. odvysielal v programe Reportéri príspevok Podozrivý: Polícia, 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. 07-05/157: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania, začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy
pre rozhodnutie vo veci.
T: 20.03.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-05/158: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 16.03.2007
Z: PgO
K bodu 21/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1284/113-2006
(na vysielanie programov Správy, Poludňajší žurnál, Hlavné správy a Šport z dní 10.6. – 19.6.2006)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o., Bratislava
číslo licencie: T/125
Uznesenie č. 07-05/21.140: 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
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„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy
o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 – doplnenie, začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N.
s.r.o., vo veci možného porušenia § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s opakovaným odvysielaním záznamov z MS vo futbale v programe Správy z dní 10.6.2006 o cca
10:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 16:30, 17:00, 17:30 a 20:30 hod., 11.6.2006 o cca 13:00 a 14:00
hod., 12.6.2006 o cca 10:00 hod., 13.6.2006 o cca 13:30 a 14:00 hod., 14.6.2006 o cca 10:00 hod.,
15.6.2006 o cca 10:00, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00 a 16:30 hod., 16.6.2006 o cca 10:00,
13:00, 13:30, 14:00 hod., 17.6.2006 o cca 13:00, 13:30, 14:00, 15:00 a 15:30 hod., 18.6.2006 o cca
13:30 hod., 19.6.2006 o cca 10:00, 13:00, 13:30 a 14:00 hod.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/159: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy
pre rozhodnutie vo veci.
T: 20.03.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-05/160: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 16.03.2007
Z: PgO
Uznesenie č. 07-05/21.141: 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. 1284/113-2006 – doplnenie, začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N.
s.r.o., vo veci možného porušenia § 30 ods. 2 písm. a) a d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s opakovaným odvysielaním záznamov z MS vo futbale v programe Šport z dní 10.6.2006 až
16.6.2006 o cca 9:30 hod.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/161: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy
pre rozhodnutie vo veci.
T: 20.03.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-05/162: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 20.03.2007
Z: PgO
Uznesenie č. 07-05/21.142: 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. 1284/113-2006 – doplnenie, začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N.
s.r.o., vo veci možného porušenia § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s opakovaným odvysielaním záznamov z MS vo futbale v programe Poludňajší Žurnál z dní 10.6.,
11.6. 13.6., 14.6., 15.6., 16.6., 17.6. a 19.6.2006 o cca 12:00 hod.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/163: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy
pre rozhodnutie vo veci.
T: 20.03.2007
Z: PKO
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Úloha č. 07-05/164: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 16.03.2007
Z: PgO
Uznesenie č. 07-05/21.143: 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. 1284/113-2006 – doplnenie, začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N.
s.r.o., vo veci možného porušenia § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s opakovaným odvysielaním záznamov z MS vo futbale v programe Hlavné Správy + z dní 10.6. a
11.6.2006 o cca 19:00 hod.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/165: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy
pre rozhodnutie vo veci.
T: 20.03.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-05/166: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 16.03.2007
Z: PgO
Uznesenie č. 07-05/21.144: 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. 1284/113-2006 – doplnenie, začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N.
s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s
nezabezpečením povinnosti poskytnúť Rade na vyžiadanie záznamy vysielania zo dňa 17.6.2006 (v
čase 9:30 – 10:30hod.) v zodpovedajúcej kvalite.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/167: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy
pre rozhodnutie vo veci.
T: 20.03.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-05/168: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 16.03.2007
Z: PgO
K bodu 22/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.147/13-2007
(na vysielanie Informácie o UPC z dňa 20.12.2006 a 03.01.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 147/13-2007 smerujúcej proti vysielaniu NAUTIK TV
Vysielateľ: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava
číslo licencie: T/160
Uznesenie č. 07-05/22.145: 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. na základe Správy o šetrení
sťažnosti č. 147/13-2007 smerujúcej voči vysielaniu NAUTIK TV začína správne konanie voči
vysielateľovi NAUTIK TV, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000
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Z.z. v súvislosti s tým, že vysielateľ na vyžiadanie Rady nedodal záznamy vysielania z dní 20.12.2006
a 03.01.2007.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/169: 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: 20.03.2007
Z: PKO
Uznesenie č. 07-05/22.146: 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. 147/13-2007, vedenú voči vysielateľovi NAUTIK TV, spol. s r.o. a uznala sťažnosť
podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/170: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 16.03.2007
Z: PgO
Úloha č. 07-05/171: Kancelária Rady pozve účastníka konania na ústne pojednávanie.
T: 13.03.2007
Z: PgO
K bodu 23/
Kontrolný monitoring
Správa č. 11/07/TV o monitorovaní vysielania NTV Nesvady
(monitorované dni: 8.1. a 5.2.2007)
Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o., Nesvady

číslo licencie: T/128

Uznesenie č. 07-05/23.147: 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. 11/2007/TV z monitorovania vysielania
NTV Nesvady konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 08.01.2007 a 05.02.2007 vysielateľa
NTV Nesvady, s. r.o. s licenciou č. T/128 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č.07-05/172: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 16.03.2007

Z: PgO

K bodu 24/
Kontrolný monitoring
Správa č. 12/07/TV o monitorovaní vysielania TOP - TV
(monitorované dni: 21.1. a 3.2.2007)
Vysielateľ: VEPROS s.r.o., Topoľníky
číslo licencie: T/82
Uznesenie č. 07-05/24.148: 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. 12/2007/TV z monitorovania vysielania
TOP - TV konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 21.01. a 03.02.2007 vysielateľa
VEPROS, spol. s r.o. s licenciou č. T/82 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 07-05/173: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 16.03.2007

Z: PgO

K bodu 25/
Kontrolný monitoring
Správa č. 3/07/Ro o monitorovaní programu Rádiožurnál
(monitorovaný deň: 06.02.2007 o cca 18.00 hod.)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

Uznesenie č. 07-05/25.149: 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. na základe Správy č. 3/07/Ro o monitorovaní programu Rádiožurnál začína správne
konanie voči vysielateľovi na základe zákona – Slovenskému rozhlasu vo veci možného
porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 6.2.2007
odvysielal v rámci programu Rádiožurnál o cca príspevok informujúci o plánových zmenách
v Symfonickom orchestri Slovenskej rozhlasu, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu
objektívnosti a nestrannosti.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/174: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 16.03.2007

Z: PgO

K bodu 26/
Kontrolný monitoring
Správa č. 16/07/TV o monitorovaní vysielania telenákupného kanála TELEPRIOR
(monitorovaný deň: 5.1. a 8.1.2007)
Vysielateľ: KÁBEL MEDIA s.r.o.,
číslo licencie: T/88
Uznesenie č. 07-05/26.150: 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. 16/07/TV o monitorovaní
telenákupného kanála TELEPRIOR konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 5.1. a 8.1.2007
vysielateľa KÁBEL MEDIA, s.r.o. s licenciou č. T/88 nebolo zistené porušenie právnych
predpisov.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/175: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 16.03.2007

Z: PgO

K bodu 27/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 22/6-2007
(na vysielanie programu Test magazín z dňa 19. 12. 2006)
Správa o šetrení sťažnosti č. 22/6-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 07-05/27.151: 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
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„zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť
evidovanú pod č. 22/6-2007, vedenú voči Slovenskej televízii, 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. 07-05/176: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.03.2007
Z: PgO
K bodu 28/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.503/17-2007
(na vysielanie reklamného šotu na výrobok Clarinol z dňa 27.01.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 503/17-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 07-05/28.152: 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. 503/17-2007, 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. 07-05/177: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.03.2007
Z: PgO
K bodu 29/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2439/210-2006
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 8.12.2006)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2439/210-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 07-05/29.153: 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. 2439/210-2006, vedenú voči vysielateľovi 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. 07-05/178: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.03.2007
Z: PgO
K bodu 30/
SK č.: 803-PgO/O-2155/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa č. 61/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II./12.07.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 07-05/30.154: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
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podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 803-PgO/O-2155/2006 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,
porušil
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 12.07.2006 zaradil počas programu Slovensko hľadá Superstar II. upútavkové bloky,
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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 250 000,-Sk, slovom dvestopäťdesiattisíc
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. 07-05/179: 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 vysielateľovi na
základe zákona Slovenskej televízii.
T: 20.03.2007
Z: PKO
K bodu 31/
SK č.: 804-PgO/O-2157/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa č. 61/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II./13.07.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 07-05/31.155: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 804-PgO/O-2157/2006 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,
porušil
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 13.07.2006 zaradil počas programu Slovensko hľadá Superstar II. upútavkové bloky,
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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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 250 000,-Sk, slovom dvestopäťdesiattisíc
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. 07-05/180: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií na porušenie zákona a doručí ho účastníkovi
konania vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii.
T: 06.04.2007
Z: PKO
K bodu 32/
SK č.: 805-PgO/O-2159/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa č. 61/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II./14.07.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 07-05/32.156: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 805-PgO/O-2159/2006 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,
porušil
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 14.07.2006 zaradil počas programu Slovensko hľadá Superstar II. upútavkové bloky,
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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 250 000,-Sk, slovom dvestopäťdesiattisíc
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.
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Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/181: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií na porušenie zákona a doručí ho účastníkovi
konania vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii.
T: 06.04.2007
Z: PKO
K bodu 33/
SK č.: 806-PgO/O-2161/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa č. 61/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II./17.07.2006)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 07-05/33.157: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 806-PgO/O-2161/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona,
porušil
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že zaradil upútavkové bloky počas programu Slovensko hľadá Superstar 2, ktorý bol vysielaný dňa
17.07.2006 o cca 15.25 hod.,
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. 5 písm. a) vo výške 250 000,-Sk, slovom dvestopäťdesiattisíc 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. 07-05/182: 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
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii.
T: 06.04.2007
Z: PKO
K bodu 34/
SK č.: 807-PgO/O-2163/2006 zo dňa 19.09.2006
Doplnenie: Správa č. 61/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II./18.07.2006)
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ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 07-05/34.158: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 807-PgO/O-2163/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona,
porušil
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že zaradil upútavkové bloky počas programu Slovensko hľadá Superstar 2, ktorý bol vysielaný dňa
18.07.2006 o cca 15.25 hod.,
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. 5 písm. a) vo výške 250 000,-Sk, slovom dvestopäťdesiattisíc 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. 07-05/183: 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
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii
T: 06.04.2007
Z: PKO
K bodu 35/
SK č.: 830-PgO/O-2269/2006 zo dňa 03.10.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1422/120-2006
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Šport/07.07.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 07-05/35.159: 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. 830-PgO/O-2269/2006 MAC TV s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
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že opakovane odvysielal záznamy z MS vo futbale v programe Šport zo dňa 07.07.2006 o cca 19:52
hod.,
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. f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5 000,-Sk, slovom päťtisíc slovenských korún.
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“
Podľa § 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 ***06, KS 6548.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/184: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.
T: 06.04.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-05/185: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 20.03.2007
Z: PgO
K bodu 36/
SK č.: 832-PgO/O-2271/2006 zo dňa 03.10.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1484/125-2006
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Šport/14.07.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 07-05/36.160: 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 h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodla, že účastník správneho konania č. 832-PgO/O-2271/2006, spoločnosť MAC TV s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že opakovane vysielal záznam z MS vo futbale, na ktorého vysielanie má výhradné právo iný
vysielateľ, v programe Šport dňa 14.07.2006,
Uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú
podľa ustanovenia § 67 ods. 2 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5 000,-Sk, slovom
päťtisíc slovenských korún.
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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. pokuta je 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. 07-05/186: 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 spoločnosti
MAC TV s.r.o.
T: 06.04.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-05/187: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.03.2007
Z: PgO
K bodu 37/
SK č.: 833-PgO/O-2272/2006 zo dňa 03.10.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1484/125-2006
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Šport/17.07.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o.

číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 07-05/37.161: 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 h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodla, že účastník správneho konania č. 833-PgO/O-2272/2006, spoločnosť MAC TV s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že v príspevku informujúcom o prestupoch futbalových hráčov v programe Šport dňa 17.07.2006
opakovane vysielal záznam z MS vo futbale, na ktorého vysielanie má výhradné právo iný vysielateľ,
Uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú
podľa ustanovenia § 67 ods. 2 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. 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. pokuta je 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.
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Úloha č. 07-05/188: 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 spoločnosti
MAC TV s.r.o.
T: 06.04.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-05/189: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.03.2007
Z: PgO
K bodu 38/
SK č.: 856-PgO/O-2365/2006 zo dňa 17.10.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1490/130-2006
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: videotext/17.06.2006)
ÚK: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r. o.

číslo licencie: T/156

Uznesenie č. 07-05/38.162: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 856- PgO/O-2365/2006 ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 17.06.2006 v rámci videotextových informácií programovej služby TV Považie odvysielal
v rubrike Občianske fórum výzvy a podania občanov, ktoré boli prezentáciou jednostranných
informácií a názorov bez toho, aby bola zabezpečená všestrannosť informácií a názorová pluralita
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.
Úloha č. 07-05/190: 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 ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o.
T: 06.04.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-05/191: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.03.2007
Z: PgO
K bodu 39/
SK č.: 893-PgO/O-2536/2006 zo dňa 21.11.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1945/179-2006
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.)
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(monitorovaný program/deň: Správy STV/06.10.2006)
ÚK: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r. o.

číslo licencie: T/156

Uznesenie č. 07-05/39.163: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 893-PgO/O-2536/2006, Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
porušil
povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 06.10.2006 odvysielal v spravodajskom programe Správy STV príspevok pod názvom
SuperTelo: Motivácia pre ľudí, v ktorom boli prezentované obrazové a slovné informácie, ktoré
naplnili definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.
Uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 písm.
a/ zákona č. 308/2000 Z. z., vo výške 100 000,-Sk slovom stotisíc 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. pokuta je 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. 07-05/192: 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
Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona.
T: 06.04.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-05/193: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 16.03.2007
Z: PgO
40/Rôzne
1. Výročná správa 2006 – Vybrané problémy.
Rada berie výročnú správu 2006 – vybrané problémy na vedomie.
2. Stav plnení povinností ohľadom platenia pokút vyplývajúcich z rozhodnutí Rady pre
vysielanie a retransmisiu k dňu 31.12.2006.
Uznesenie č. 07-05/40.164: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o úhradách
pokút ako i prehľad nedoriešených pokút za roky 2001-2006 a ukladá Kancelárii Rady
prostredníctvom PKO (v súčinnosti s OEV a LO) zabezpečiť kontrolu stavu neuhradených pokút
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evidovaných k 31.12.2006 v termíne do 26.3.2007. Výsledok riešenia doložiť na zasadnutie Rady dňa
3.4.2007.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/194: Kancelária Rady zabezpečí kontrolu stavu neuhradených pokút evidovaných
k 31.12.2006 v zmysle schváleného uznesenia.
T: 26.03.2007
Z: PKO
3. Stav plnení povinností ohľadom platenia správnych poplatkov vyplývajúcich Rady pre
vysielanie a retransmisiu z rozhodnutí Rady k dňu 31.12.2006.
Uznesenie č. 07-05/40.165: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o úhradách
správnych poplatkov a prehľad nedoriešených správnych poplatkov za rok 2006 a ukladá Kancelárii
Rady prostredníctvom LO (v súčinnosti s OEV a PKO) zabezpečiť doriešenie správnych poplatkov
evidovaných k 31.12.2006 do 26.3.2007. Výsledok riešenia doložiť na zasadnutie Rady dňa 3.4.2007
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/195: Kancelária Rady zabezpečí doriešenie správnych poplatkov evidovaných
k 31.12.2006 v zmysle schváleného uznesenia.
T: 26.03.2007
Z: PKO
4. Návrh na odmeny pre členov Rady pre vysielanie a retransmisiu za mesiac február 2007.
Uznesenie č. 07-05/40.166: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci február 2007 a v zmysle čl. 8 Štatútu Rady schváleného
rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004
rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac február 2007 v plnej výške všetkým členom Rady.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/196: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle

schváleného uznesenia.
T: 09.04.2007

Z: OEV

5. Rada zobrala na vedomie odpoveď na list predsedu Rozhlasovej Rady p. Ing. Vladimíra Taliana
v znení pripomienok, ktoré boli vznesené členmi Rady.
T: 20.03.2007
Z: PKO
6. Pracovná cesta - Schválenie zahraničnej pracovnej cesty – EPRA, ktorá sa uskutoční v dňoch
16.05.-18.05.2007 v Prahe
7. SK: 62-LO/O-480/2007 zo dňa 30.01.2007
vo veci možného porušenia ust. § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. – návrh na
odpustenie zmeškania lehoty
ÚK: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica nad Váhom
Uznesenie č. 07-05/40.167: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) a 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., v správnom
konaní č. 62-LO/O-480/2007, začatom dňa 30.01.2007, posúdila žiadosť o odpustenie zmeškania
lehoty, účastníka konania
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RÁDIOMÉDIA s.r.o.
Bratislavská 432
018 41 Dubnica nad Váhom
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
zamieta
žiadosť o odpustenie zmeškania lehoty na základe žiadosti účastníka konania zo dňa 01.03.2007,
v správnom konaní vo veci možného porušenia ustanovenia § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000
Z.z.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-05/197: Kancelária Rady vyhotoví a zašle spoločnosti RÁDIOMÉDIA, s.r.o., Dubnica
nad Váhom rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o odpustenie zmeškania lehoty.
T: ihneď
Z: LO
Úloha č. 07-05/198: Kancelária Rady pozve účastníka konania na zasadnutie Rady na deň 20.03.2007
a umožní mu, aby sa vyjadril k predmetu správneho konania č. 62-LO/O-480/2007.
T: ihneď
Z: LO

V Bratislave, 06.03.2007

Valéria Agócs
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš
Overil: Ing. Peter Abrahám
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