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Zápisnica č. 08/2007 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24. 04. 2007 

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
       
2/ SK: 62-LO/O-480/2007 zo dňa 30.01.2007 
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica nad Váhom 
ÚP: 10:00 hod. 
 
3/ SK: 7-LO/D-211/2007 zo dňa 11.01.2007 
vo veci udelenia licencie na lokálne televízne vysielanie v KDS v obci Horný Hričov 
ÚK: KTR, s.r.o., Horný Hričov  
ÚP: 10:20 hod. 
 
4/ SK: 94-LO/D-1474/2007 zo dňa 26.03.2007 
vo veci zmeny licencie č. T/39 na televízne vysielanie  z dôvodu zmeny programových typov vo 
vysielaní 
ÚK: MAC TV , s.r.o., Bratislava  
 
5/ Správa z konferencie Stredoeurópske rádiokomunikačné dni 2007 
 
6/ Informácia o reorganizácií terestriálnych sietí v pásme VKV a SV vysielateľa na základe zákona - 
Slovenský rozhlas 
 
7/ Informácia o pokrytí signálom v pásme VKV II. a SV (mapy pokrytia) vysielateľa na základe 
zákona – Slovenský rozhlas 
 
8/ SK: 70-LO/O-888/2007 zo dňa 26.02.2007 
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice 
 
9/ SK: 96-LO/D-1642/2007 zo dňa  04.04.2007 
vo veci zmeny licencie č. T/162 na televízne vysielanie  z dôvodu zmeny právnych skutočností 
spoločnosti 
ÚK:  TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš  
 
10/ SK: 44-LO/D-677/2007 zo dňa  07.02.2007 
vo veci zmeny licencie č. T/77 na televízne vysielanie  z dôvodu zmeny právnych skutočností 
spoločnosti 
ÚK:  COM-MÉDIA spol. s r. o., Komárno  
 
11/ SK: 49-LO/D-875/2007 zo dňa  20.02.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/95 z dôvodu zmeny údajov káblovej retransmisie 
ÚK:  OZAREA news, s.r.o., Veľký Krtíš  
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12/ SK: 64-LO/D-1095/2007 zo dňa 02.03.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. R/67 
ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra 
        Ing. Jaroslav Dóczy, Nitra 
        RENTHOUSE PLUS s.r.o., Bratislava 
 
13/ SK: 93-LO/D-945/2007 zo dňa 26.02.2007 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/88 na rozhlasové vysielanie 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
 
14/ SK: 984-LO/D-841/2006 zo dňa 06.11.2006 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/75 na rozhlasové vysielanie 
z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r. o., Banská Bystrica 
 
15/ SK: 100-LO/D-1796/2007 zo dňa 18.09.2006 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 na rozhlasové vysielanie 
z dôvodu zmeny programovej skladby 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
16/ SK: 99-LO/D-1546/2007 zo dňa 28.03.2007 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 na rozhlasové vysielanie 
z dôvodu zmeny právnych skutočností 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
17/ Informácia 
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
 
18/ Návrh na začatie konaní o udelenie licencií / zmeny licencií na terestriálne vysielanie 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 24/2007/TV o monitorovaní vysielania  Dúbravskej televízie  
(monitorovaný program Dúbravskej televízie z dní 29.1.2007, 1.2. a  2.2.2007) 
Vysielateľ: Dúbravská televízia, spol. s r.o.         číslo licencie: T/100 
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 637/23-2007      
(na vysielanie seriálu Médium I. z dní 30. a 31.1.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 637/23-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41  
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.754/28-2007      
(na vysielanie príspevku o biskupovi Pavlovi Hnilicovi v programe Črepiny z dňa 5.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 754/28-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava   číslo licencie: T/39 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.28/2007/TV o monitorovaní vysielania Televízie Turiec  
(monitorovaný program Televízie Turiec z dní  29.01.2007 a 05.02.2007) 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.              číslo licencie: T/73 
 
23/ Kontrolný monitoring 
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Správa č.31/07/TV o monitorovaní vysielania Informačného mesačníka SBD III Košice 
(monitorovaný deň: 23.2. a 2.3.2007) 
Vysielateľ: SBD III Košice      číslo licencie:T/36 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 34/07/TV o monitorovaní vysielania Humenskej televízie 
(monitorovaný deň: 23.2. a 2.3.2007) 
Vysielateľ: Humenská televízia s r.o.     číslo licencie: T/94 
 
25/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.844/38-2007      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Patová situácia z dňa 30.1.2007 )  
Správa o šetrení sťažnosti č. 844/38-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
26/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.849/39-2007      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Patová situácia z dňa 30.1.2007 )  
Správa o šetrení sťažnosti č. 849/39-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.484/19-2007      
(na vysielanie programu Na telo zo dňa 21.1.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 484/19-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
28/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 715/50-2007      
(na vysielanie programu Ľudské telo z dňa 3. 2. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 715/50-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
29/ SK č.: 919-PgO/O-2678/2006 zo dňa 05.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do orgánov 
samosprávy obcí 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/27.11.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
30/ SK č.: 917-PgO/O-2676/2006 zo dňa 05.12.2006 
Doplnenie :Správa č.2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do orgánov samosprávy 
obcí 
(dodržiavanie § 16 písm. b.) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň : Televízne noviny/25.11.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41 
 
31/ SK č.: 918-PgO/O-2677/2006 zo dňa 05.12.2006 
Doplnenie : Správa č.2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do orgánov 
samosprávy obcí 
(dodržiavanie § 16 písm. b.) zákona č.308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň :Televízne noviny/26.11.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41 
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32/ SK č.: 77-PgO/O-1258/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 147/13-2007  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: nedodanie záznamov z vysielania /20.12.2006 a 03.01.2007) 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o.      číslo licencie: T/160 
 
33/ SK č.: 969-PgO/O-73/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie : Správa o šetrení sťažnosti č. 2051/190-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň : neposkytnutie záznamov vysielania v zodpovedajúcej    
kvalite/22.10.2006) 
ÚK : MAC TV, s.r.o.         číslo licencie: T/39 
 
34/ SK č.: 912-PgO/O-2671/2006 zo dňa 05.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 71/2006/TV z monitorovania televízie Dúbravská televízia 
(dodržiavanie § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reklama na Bowling bar/13.09.2006 a 20.09.2006) 
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o.     číslo licencie: T/100 
 
35/ SK č.: 889-PgO/O-2532/2006 zo dňa 21.11.2006 
Doplnenie: Správa č. 67/206/TV o monitorovaní Nautik TV  
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: časový rozsah pre vysielanie reklamy/06.09.2006) 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o.         číslo licencie: T/160 
 
36/ SK č.: 915-PgO/O-2674/2006 zo dňa 05.12.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1845/163-2006 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny JOJ / 24.09.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.          číslo licencie: T/39 
 
37/ SK č.: 896-PgO/O-2541/2006 zo dňa 21.11.2006 
Doplnenie : Správa o šetrení sťažnosti č.1904/170-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. b.) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň : Noviny JOJ/ 09.09.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie: T/39 
 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní: 
1. 10:00 hod., RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica nad Váhom 
2. 10:20 hod KTR, s.r.o., Horný Hričov 
 

 
************* 

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 305 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
dnešného zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 07-08/1.260: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2/ 
SK: 62-LO/O-480/2007 zo dňa 30.01.2007 
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica nad Váhom 
ÚP: 10:00 hod. 

 
Uznesenie č. 07-08/2.261: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia 
§ 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej aj „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom 
konaní č. 62-LO/O-480/2007 zo dňa 30.01.2007, s účastníkom konania: 
 
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 v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma 
 
spoločnosti RÁDIOMÉDIA s.r.o., Bratislavská 432, 018 41 Dubnica nad Váhom licenciu č. R/55 na 
vysielanie rozhlasovej programovej služby Rádio DÚHA. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/306: Kancelária Rady zašle spoločnosti RÁDIOMÉDIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom 
rozhodnutie o odňatí licencie a požiada ju o vrátenie frekvenčného listu v lehote 10 dní odo dňa 
doručenia predmetného rozhodnutia. 
T: 24.05.2007          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 7-LO/D-211/2007 zo dňa 11.01.2007 
vo veci udelenia licencie na lokálne televízne vysielanie v KDS v obci Horný Hričov 
ÚK: KTR, s.r.o., Horný Hričov  
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 07-08/3.262: Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a  § 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 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 7-LO/D-211/2007, zo dňa 11.01.2007 posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
televízne vysielanie v obci Horný Hričov, účastníka konania: 
 
KTR s.r.o. 
Horný Hričov 191 
013 42 Horný Hričov 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

rozhodnutie:  
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Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. udeľuje spoločnosti  KTR, s.r.o., Horný Hričov,  
 

licenciu č. T/........   
 

na televízne vysielanie  v KDS za týchto podmienok: 
 

I. 
 

(1) Názov programovej služby: Info kanál obce Horný Hričov 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 8 hodín denne / 56 hod. týždenne 
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny, Horný Hričov  
(5) Jazyk vysielania: slovenský 

 
II.  

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

právach vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 
28.11.2006, vložka číslo 13257/L, zoznam výpisov č. 10838/2006.  

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 28.11.2006, vložka číslo 13257/L, zoznam 
výpisov č. 10838/2006. 

 
III. 

 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade dňa 

04.04.2007 (č.p.d.1644/2007): 
a/ Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max. 90 % 
2. Programy: min. 10% 
b/ Programy (100%):  
1. Spravodajstvo: 0% 
2. Publicistika:   
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 50 % 
3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0% 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 50 % 
9. Športové programy: 0 % 

c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 %  

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 5 % 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam: Podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej 
programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z. 

4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: Podľa § 28 zákona č. 
308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 
22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z. 

5. Zaradenie vysielateľa (§ 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.): vysielateľ s obmedzeným prístupom 
verejnosti 
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6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: Podľa § 
20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby 
nevzťahujú ustanovenia § 20 ods. 5 a 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 

7. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: nevysiela teletext. 

 
IV. 

 
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS, spoločnosti KTR, s.r.o. Horný Hričov.  
(2)  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  

DVD, VHS.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/307: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o udelení licencie v správnom konaní č 7-
LO/D-211/2007, zašle ho účastníkovi konania, spol. KTR, s.r.o. Horný Hričov a  vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 24.05.2007          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 94-LO/D-1474/2007 zo dňa 26.03.2007 
vo veci zmeny licencie č. T/39 na televízne vysielanie  z dôvodu zmeny programových typov vo 
vysielaní 
ÚK: MAC TV , s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 07-08/4.263: 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. 94-LO/D-1474/2007 zo dňa 26.03.2007, posúdila 
oznámenie o zmene licencie  č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  308/2000 
Z.z. účastníka konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01  Bratislava 
 
z dôvodu zmeny podielov programových typov 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/39 na televízne vysielanie nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995, právoplatnej dňa 
27.07.1995 v znení neskorších zmien sa menia takto: 
Článok III., bod 1. sa mení a znie takto: 
„1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 26.03.2007: 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 30 % 
2. Programy: min. 70 % 
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b) Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 6,8 % 
2. Publicistika: 5,2 % 

2.1 Politická publicistika: 1,1 % 
2.2 Ostatná publicistika: 4,1 % 

3. Dokumentárne programy: 0,5 % 
4. Dramatické programy: 71,8 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 15,4 % 
6. Hudobné programy: 0,7 % 
7. Vzdelávacie programy: 0,0 % 
8. Náboženské programy: 0,0 % 
9. Športové programy: 0,3 % 

Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného 
percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len 
smerom nahor. 
 
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/308: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 94-LO/D-
1474/2007, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava, a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 24.05.2007          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Správa z konferencie Stredoeurópske rádiokomunikačné dni 2007 
 
Uznesenie č. 07-08/5.264: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila  so Správou a berie ju na 
vedomie. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/309: Kancelária Rady zabezpečí archiváciu materiálov z predmetnej konferencie.  
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 6/  
Informácia o reorganizácií terestriálnych sietí v pásme VKV a SV vysielateľa na základe zákona - 
Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 07-08/6.265: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie informáciu o reorganizácií 
terestriálnych sietí v pásme VKV a SV vysielateľa na základe zákona – Slovenský rozhlas na 
vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/310: Kancelária Rady uloží zoznam reorganizovaných sietí v pásme VKV a SV do 
spisového materiálu Slovenského rozhlasu. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
Informácia o pokrytí signálom v pásme VKV II. a SV (mapy pokrytia) vysielateľa na základe zákona 
– Slovenský rozhlas 
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Uznesenie č. 07-08/7.266: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie informáciu o pokrytí signálom 
VKV II. a SV v pásme vysielateľa na základe zákona – Slovenský rozhlas na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/311: Kancelária Rady uloží mapy pokrytia signálom Slovenského rozhlasu v pásme 
VKV a SV do spisového materiálu Slovenského rozhlasu. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 70-LO/O-888/2007 zo dňa 26.02.2007 
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 07-08/8.267: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia 
§ 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej aj „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom 
konaní č. 70-LO/O-888/2007 zo dňa 26.02.2007, s účastníkom konania: 
 
RÁDIO KISS, s.r.o. 
Masarykova 2 
040 01 Košice 
 
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 § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

zastavuje 
 
správne konania č. 70-LO/O-888/2007, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho 
orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/312: Kancelária Rady zašle spoločnosti RÁDIO KISS, s.r.o., Košice rozhodnutie 
o zastavení správneho konania č. 70-LO/O-888/2007. 
T: 24.05.2007          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 96-LO/D-1642/2007 zo dňa  04.04.2007 
vo veci zmeny licencie č. T/162 na televízne vysielanie  z dôvodu zmeny právnych skutočností 
spoločnosti 
ÚK:  TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš  
 
Uznesenie č. 07-08/9.268: 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. 96-LO/D-1642/2007 zo dňa 04.04.2007,  posúdila  doručené 
oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
TV Liptov, s.r.o. 
Štúrova 1989/41 
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031 42 Liptovský Mikuláš 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti – zmeny konateľa a zmien v dozornej rade  
spoločnosti TV Liptov, s.r.o Liptovský Mikuláš 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/162 na televízne  vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/162/2004 zo dňa 26.10.2004  sa v časti II. Právne 
skutočnosti spoločnosti  menia takto:  

 
„II. 

 
Právne skutočnosti  spoločnosti:  
1./ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 14882/L, zo dňa 
23.02.2007. 
2./ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch držiteľa licencie: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného Žilina, vložka číslo: 14882/L, zo dňa 23.02.2007.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/313: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní č. 96-LO/D-1642/2007 a zašle ho účastníkovi konania, spol. TV Liptov, s.r.o.,  spolu s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 24.05.2007          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 44-LO/D-677/2007 zo dňa  07.02.2007 
vo veci zmeny licencie č. T/77 na televízne vysielanie  z dôvodu zmeny právnych skutočností 
spoločnosti 
ÚK:  COM-MÉDIA spol. s r. o., Komárno  
 
Uznesenie č. 07-08/10.269: 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. 44-LO/D-677/2007 zo dňa 07.02.2007, posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/77 na televízne vysielanie podľa § 51 
ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania 
 
COM-MÉDIA, spol. s r. o.  
Nám. generála Klapku 1 
945 01 Komárno 
 
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.  
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mení 

 
licenciu č. T/77 na televízne vysielanie nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/77/96 zo dňa 09.12.1996 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
Článok II. sa mení a znie : 
,,II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:                                                                             
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 10451/N zo dňa 
26.01.2007. 
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 10451/N zo dňa 26.01.2007.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/314: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 44-LO/D-
677/2007, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r. o. a vyzve ho na 
zaplatenie správneho poplatku. 
T: 24.05.2007          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 49-LO/D-875/2007 zo dňa  20.02.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/95 z dôvodu zmeny údajov káblovej retransmisie 
ÚK:  OZAREA news, s.r.o., Veľký Krtíš  
 
Uznesenie č. 07-08/11.270: 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. 49-LO/D-875/2007 zo 
dňa 20.02.2007, posúdila oznámenie o zmene údajov v káblovej retransmisii z dôvodu rozšírenia 
programovej ponuky účastníka konania 

 
OZAREA news, s.r.o. 
Nám. A. H. Škultétyho 3 
990 01 Veľký Krtíš 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/95 nasledovne: 
 

údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/95 zo dňa 21.05.1997 v znení neskorších zmien 
sa menia takto: 
 
1. Bod 4.1. sa mení a znie takto: 
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„4.1.KDS Veľký Krtíš 
 
Základný súbor: 
Televízne programové služby:   STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT1,  ČT2, Music 
Box, M1, M2, TVE, TV 5, Super RTL, OZAREA, PRO 7, RTL II, RTL klub, RTL, Eurosport, CNN, 
Hallmark, Viva, Discovery  Channel, Animal Planet, Romantica, TCM/Cartoon 
Network, DEUTSCHE WELLE, NAUTIK TV, MTV, AB Motors/XXL, AXN, RAI Uno, TV NOE, ČT 
24, film+. 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Jemné melódie, Rádio Lumen, Rádio EXPRES, FUN RADIO, VIVA, Rádio OKEY.
   
Rozšírený súbor:   -” 
 
2. Bod 4.2. sa mení a znie takto: 
„4.2. KDS Banská Bystrica, časť Kráľová 
Základný súbor: 
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Music Box, AZTV - info, 
ČT 1, ČT 2, ČT 24, NAUTIK TV, RTL, Super RTL, Eurosport, AXN, Discovery Channel. 
   
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Jemné melódie, Rádio Lumen, Rádio EXPRES, FUN RADIO, VIVA, Rádio OKEY. 
Rozšírený súbor:   -” 
 
3. Bod 4.3. sa mení a znie takto: 
„4.3. KDS Banská Bystrica, časť Radvaň 
Základný súbor 
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Music Box, AZTV - info, 
ČT 1, ČT 2, ČT 24, NAUTIK TV, RTL, Super RTL, Eurosport, AXN, Discovery Channel. 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Jemné melódie, Rádio Lumen, Rádio EXPRES, FUN RADIO, VIVA, Rádio OKEY. 
Rozšírený súbor:   -” 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/315: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/95 v SK: 49-LO/D-875/2007 a zašle ho účastníkovi konania (OZAREA news, s.r.o., Veľký 
Krtíš) spolu s výzvou na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 24.05.2007          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 64-LO/D-1095/2007 zo dňa 02.03.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. R/67 
ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra 
        Ing. Jaroslav Dóczy, Nitra 
        RENTHOUSE PLUS s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-08/12.271: 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. 64-LO/D-1095/2007 zo dňa 02.03.2007 s účastníkmi konania: 
 
N-RADIO spol. s r.o. 
Vajanského 7 
949 01 Nitra 
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Ing. Jaroslav Dóczy 
Panská Dolina 75 
949 01 Nitra 
 
RENTHOUSE PLUS s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/67, spoločnosti N-RADIO 
spol. s r.o., Nitra a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 
Rada na základe ustanovenia § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní prerušuje správne 
konanie č. 64-LO/D-1095/2007 z dôvodu, že sa začalo konanie o predbežnej otázke, ktorou je konanie 
na Okresnom súde Nitra vo veci 29Exre/181/2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/316: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 64-LO/D-
1095/2007 a  zašle ho účastníkom konania, spoločnostiam RENTHOUSE PLUS s.r.o., Bratislava, N-
RADIO spol. s.r.o., Nitra a Ing. Jaroslavovi Dóczymu, Nitra. 
T: 24.05.2007          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 93-LO/D-945/2007 zo dňa 26.02.2007 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/88 na rozhlasové vysielanie 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-08/13.272: 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. 93-LO/D-945/2007 zo dňa 26.02.2007,  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. R/88 podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka 
konania: 
 
GES Slovakia, s.r.o. 
Jelšová 11 
831 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/88 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/88/2004 zo dňa 18.05.2004 v znení neskorších zmien a doplnkov 
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sa mení takto: 
 
Článok III. sa mení  a znie: 
“III. 
1. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby  doručenej Rade 
dňa 27.03.2007:  

 
 Programové typy (100%): 

Spravodajstvo  -min.  2,5 % 
Publicistika:   

1.  politická publicistika   -  min. 0 % 
2. ostatná publicistika  - min. 2 %  
3. dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou 

Detské programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Literárno-dramatické programy - 0% 
Zábavné programy – min. 0% 
Hudobné programy  – min. 4 % 

 
2. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za mesiac určený 

z celkového vysielacieho času: 0 % 
3. Navrhovaný podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme  v bežnom 

mesiaci: min. 3 % “ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/317: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o  licenciu č. R/88 v správnom konaní 93-LO/D-945/2007, zašle ho účastníkovi konania 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 24.05.2007          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 984-LO/D-841/2006 zo dňa 06.11.2006 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/75 na rozhlasové vysielanie 
z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r. o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 07-08/14.273: 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. 984-LO/D-841/2006 zo dňa 06.11.2006, posúdila oznámenie zmeny údajov  uvedených 
v žiadosti o licenciu č. R/75, zo dňa  06.11.2006 účastníka konania:  
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
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     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5   zákona č. 308/2000 Z. z.   
 

mení 
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licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/75 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 sa mení a dopĺňa takto: 
1. V Čl. I sa v bode 6 vypúšťa  text: 

 „97,2 MHz Bratislava“ 
 
2. V Čl. IV sa v bode 2 vypúšťa text: 
 „ Frekvencia: 97,2 MHz Bratislava 
           Lokalita:  Bratislava, budova Technopolu 
               Súradnice:  17 E 06 38,8/ 48 N 06 39,6 (WGS 84 ) 
    Č.j.:   11169/10/2002 zo dňa 04.12.2002“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/318: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 984-LO/D-
841/2006 zo dňa 06.11.2006, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., 
Banská Bystrica a  vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 24.05.2007          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 100-LO/D-1796/2007 zo dňa 18.09.2006 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 na rozhlasové vysielanie 
z dôvodu zmeny programovej skladby 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-08/15.274: 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. 100-LO/D-1796/2007 zo dňa 18.09.2006,  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. R/49 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. 
účastníka konania: 
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 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. R/49 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 v znení neskorších zmien sa časť III. 
mení a znie:  
 
 „III. 
Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby doručenej Rade dňa 
18.09.2006: 
1. Programové typy:  
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1. Spravodajstvo – min. 3,12 % 
2. Publicistika  

-politická publicistika – min. 0 % 
-ostatná publicistika – min. 1,78 % 

3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou- 
-detské programy – min. 0 %“ 
-náboženské programy – min. 0 % 
-literárno-dramatické programy – min. 0 % 
-zábavné programy- min. 1,19 % 
-hudobné programy- min. 93,91 % 

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 4,9 
% 

 
Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený 
z celkového vysielacieho času: 0 %“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/319: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 100-
LO/D-1796/2007, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 24.05.2007          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 99-LO/D-1546/2007 zo dňa 28.03.2007 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 na rozhlasové vysielanie 
z dôvodu zmeny právnych skutočností 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-08/16.275: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 
99-LO/D-1546/2007 zo dňa 28.03.2007, posúdila oznámenie vo veci zmeny právnych skutočností 
účastníka konania 
    
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
 

prerušuje 
 
správne konanie č. 99-LO/D-1546/2007 vo veci zmeny právnych skutočností spoločnosti OKEY 
RÁDIO, a.s. na dobu 30 dní, z dôvodu nedodania relevantných dokladov o uskutočnených zmenách, a  
 

vyzýva 
 
účastníka konania, aby v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 
predložil Rade nasledovné doklady: 



 17

 
- výpis z Centrálneho depozitára cenných papierov SR.  

 
Uvedené doklady treba predložiť v origináli alebo v osvedčenej kópii. Rada bude v konaní 
pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, najneskôr po uplynutí 
stanovenej lehoty. Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. V prípade, že 
v uvedenej lehote nebudú odstránené nedostatky podania, Rada konanie zastaví. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/320: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 99-LO/D-
1546/2007, zašle ho účastníkovi konania. 
T: 24.05.2007          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
Informácia 
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-08/17.276: 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.  na základe vyjadrenia Telekomunikačného úradu SR, 
berie na vedomie informáciu spoločnosti SLOVAK TELECOM, a.s., Bratislava, 
RÁDIOKOMUNIKÁCIE, odštepný závod, doručenú Rade dňa 21.03.2007 a doplnenú dňa 
16.04.2007, ohľadne plánovaného vysielania spoločnosti NEXUS INTERNATIONAL 
BROADCASTING ASSOCIATION prostredníctvom frekvencií 7285, 9510, 6125 a 15735 kHz do 
zahraničia.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 18/ 
Návrh na začatie konaní o udelenie licencií / zmeny licencií na terestriálne vysielanie 
 
Rada odročila bod programu na ďalšie zasadnutie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/321: Kancelária zabezpečí predloženie materiálu na ďalšie rokovanie Rady dňa 
09.05.2006. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 13/2007/TV o monitorovaní vysielania  Dúbravskej televízie  
(monitorovaný program Dúbravskej televízie z dní 29.01.2007, 01. a  02.02.2007) 
Vysielateľ: Dúbravská televízia, spol. s r.o.         
číslo licencie: T/100 
 
Uznesenie č. 07-08/19.278: 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 č. 
24/2007/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie začína správne konanie voči 
vysielateľovi Dúbravská televízia, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 36 ods. 3 zákona č. 
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308/2000 Z. z. v súvislosti s možným prekročením zákonom stanoveného rozsahu vysielania reklamy 
dňa 29.01.2007 v čase medzi 19.00 a 20.00 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/322: 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: 09.05.2007          Z: PKO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 637/23-2007      
(na vysielanie seriálu Médium I. z dní 30. a 31.1.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 637/23-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-08/20.279: 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. 637/23-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu Médium dňa 31.01.2007 o cca 12:56 
hod., v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti zohľadňovať vekovú vhodnosť programov a 
iných zložiek programovej služby pre maloletých a k neuplatneniu jednotného systému označovania 
programov, ktorý určila Rada podľa ustanovenia § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/323: 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: 09.05.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-08/324: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 04.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.754/28-2007      
(na vysielanie príspevku o biskupovi Pavlovi Hnilicovi v programe Črepiny z dňa 5.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 754/28-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-08/21.280: 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. 754/28-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s odvysielaním príspevku 
o biskupovi Pavlovi Hnilicovi v programe Črepiny zo dňa 05.02.2007 o cca 21.59 hod., 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. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/325: 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: 09.05.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-08/326: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 04.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.28/2007/TV o monitorovaní vysielania Televízie Turiec  
(monitorovaný program Televízie Turiec z dní  29.01.2007 a 05.02.2007) 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.              číslo licencie: T/73 
 
Uznesenie č. 07-08/22.281: 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. 28/2007/TV o monitorovaní Televízie 
Turiec konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 29.01.2007 a 05.02.2007  v čase od 17:00 
hod. do 20:00 hod. vysielateľa Televízia Turiec, s.r.o. s licenciou č. T/73 nebolo zistené porušenie  
právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/327: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.31/07/TV o monitorovaní vysielania Informačného mesačníka SBD III Košice 
(monitorovaný deň: 23.2. a 2.3.2007) 
Vysielateľ: SBD III Košice      číslo licencie:T/36 
 
Uznesenie č. 07-08/23.282: 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. 31/2007/TV o monitorovaní 
Informačného mesačníka SBD III. Košice konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 
23.02.2007 a 02.03.2007 vysielateľa SBD III. Košice s licenciou č. T/36 nebolo zistené porušenie  
právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č.07-08/328: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 34/07/TV o monitorovaní vysielania Humenskej televízie 
(monitorovaný deň: 23.2. a 2.3.2007) 
Vysielateľ: Humenská televízia s r.o.     číslo licencie: T/94 
 
Uznesenie č. 07-08/24.283: 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. 
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195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 34/07/TV konštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní z dní 23.02.2007 a 02.03.2007 vysielateľa Humenská Televízia s.r.o. s 
licenciou č. T/94 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/329: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.844/38-2007      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Patová situácia z dňa 30.1.2007 )  
Správa o šetrení sťažnosti č. 844/38-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-08/25.284: 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. 844/38-2007, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v časti týkajúcej sa 
reportáže Patová situácia v programe Reportéri zo dňa 30.01.2007 za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Uznesenie č. 07-08/25.285: 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. 844/38-2007, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. v časti týkajúcej sa 
upútavky na program Reportéri za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 07-08/330: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti a v časti 
týkajúcej sa upútavky oznámi dôvody nepreskúmateľnosti. 
T: 04.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 26/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.849/39-2007      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Patová situácia z dňa 30.1.2007 )  
Správa o šetrení sťažnosti č. 849/39-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-08/26.286: 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. 849/39-2007, 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. 



 21

 
Úloha č. 07-08/331: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 27/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.484/19-2007      
(na vysielanie programu Na telo zo dňa 21.1.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 484/19-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-08/27.287: 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. 484/19-2007, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a 
uznala sťažnosť v zmysle § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/332: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.05.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-08/27.287.1: 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. 484/19-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu Na telo dňa 21.01.2007, v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti politickopublicistického programu. 
 
Úloha č. 07-08/332.1.: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 09.05.2007          Z: PKO 
 
K bodu 28/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 715/50-2007      
(na vysielanie programu Ľudské telo z dňa 3.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 715/50-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 07-08/28.288: 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. 715/50-2007, 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. 07-08/333: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.05.2007          Z: PgO 
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K bodu 29/  
SK č.: 919-PgO/O-2678/2006 zo dňa 05.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do orgánov 
samosprávy obcí 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/27.11.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-08/29.289: 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. 919-PgO/O-2678/2006 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil  

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

 
tým, 

 
že dňa 27.11.2006 o cca 19:00 hod odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok Jasná 
predstava, v ktorom došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, 

 
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. 07-08/334: 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 MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 24.05.2007          Z: PKO 
 
K bodu 30/  
SK č.: 917-PgO/O-2676/2006 zo dňa 05.12.2006 
Doplnenie :Správa č.2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do orgánov samosprávy 
obcí 
(dodržiavanie § 16 písm. b.) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň : Televízne noviny/25.11.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-08/30.290: 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. 917-PgO/O-2676/2006, spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

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

 
tým, 

 
že v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 25.11.2006 odvysielal príspevky Primátor 
Košíc a Rekordný záujem, v ktorých 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. 07-08/335: 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: 24.05.2007          Z: PKO 
 
K bodu 31/  
SK č.: 918-PgO/O-2677/2006 zo dňa 05.12.2006 
Doplnenie : Správa č.2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do orgánov 
samosprávy obcí 
(dodržiavanie § 16 písm. b.) zákona č.308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň :Televízne noviny/26.11.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-08/31.291: 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. 918-PgO/O-2677/2006, spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

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

tým, 
 
že v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 26.11.2006 odvysielal príspevok Dopravná 
situácia, 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. 
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Úloha č. 07-08/336: 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: 24.05.2007          Z: PKO 
 
K bodu 32/  
SK č.: 77-PgO/O-1258/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 147/13-2007  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: nedodanie záznamov z vysielania /20.12.2006 a 03.01.2007) 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o.      číslo licencie: T/160 
 
Uznesenie č. 07-08/32.292: 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. 77-PgO/O-1258/2007 NAUTIK TV, spol. s r.o 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že neposkytol na základe vyžiadania Rady súvislý záznam vysielania programovej služby NAUTIK 
TV z dní 20.12.2006 a 03.01.2007, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/337: 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. 
T: 24.05.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-08/337.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 33/  
SK č.: 969-PgO/O-73/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie : Správa o šetrení sťažnosti č. 2051/190-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamov vysielania v zodpovedajúcej    
kvalite/22.10.2006) 
ÚK : MAC TV, s.r.o.                                                                                      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-08/33.293: 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 
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a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 969-PgO/O-73/2006, MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že neposkytol Rade na vyžiadanie  záznam vysielania zo dňa 22. 10. 2006 v zodpovedajúcej kvalite, 
 
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. a) 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. " 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/338: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie   rozhodnutia  o uložení   sankcie  -  pokutu a doručí   ho  účastníkovi  
konania, spoločnosti MAC TV s.r.o. 
T: 24.05.2007          Z: PKO 
 
K bodu 34/  
SK č.: 912-PgO/O-2671/2006 zo dňa 05.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 71/2006/TV z monitorovania televízie Dúbravská televízia 
(dodržiavanie § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reklama na Bowling bar/13.09.2006 a 20.09.2006) 
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o.                                                            číslo licencie: T/100 
 
Uznesenie č. 07-08/34.294: 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. 912-PgO/O-2671/2006 vedené voči spoločnosti Dúbravská televízia, 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. 07-08/339: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vyhotoví rozhodnutie o zastavení správneho konania č. 912-PgO/O-2671/2006 a zašle ho účastníkovi 
konania - spoločnosti Dúbravská televízia, s.r.o. 
T: 24.05.2007          Z: PKO 
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K bodu 35/  
SK č.: 889-PgO/O-2532/2006 zo dňa 21.11.2006 
Doplnenie: Správa č. 67/206/TV o monitorovaní Nautik TV  
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: časový rozsah pre vysielanie reklamy/06.09.2006) 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o.                                                                      číslo licencie: T/160 
 
Uznesenie č. 07-08/35.295: 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. 889-PgO/O-2532/2006 NAUTIK TV, spol. s r.o.   

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že prekročil zákonom stanovený časový rozsah pre vysielanie reklamy v bloku doplnkového 
vysielania dňa 06.09.2006 medzi 12:00 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. 
 
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. 07-08/340:  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 NAUTIK TV, spol. s r.o.   
T: 25.05.2007          Z: PKO 
 
K bodu 36/  
SK č.: 915-PgO/O-2674/2006 zo dňa 05.12.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1845/163-2006 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny JOJ / 24.09.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-08/36.296: 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. 915-PgO/O-2674/2006 vedené voči spoločnosti MAC TV 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.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/341: 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 MAC TV s.r.o. 
T: 24.05.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-08/342: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 09.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 37/  
SK č.: 896-PgO/O-2541/2006 zo dňa 21.11.2006 
Doplnenie : Správa o šetrení sťažnosti č.1904/170-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. b.) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň : Noviny JOJ/ 09.09.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-08/37.297: 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 e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 896-PgO/O-2541/2006  MAC TV  s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že v spravodajskom programe Noviny JOJ zo dňa 9.9.2006 odvysielal príspevok informujúci 
o autonehode Pavla Hrušovského, v ktorom nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť, 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákon. 
 
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. 07-08/343: 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 
T: 24.05.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-08/344: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti  
T: 09.05.2007          Z: PgO 
 
38/Rôzne 
1/ Odmeny členom rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac marec 2007 
 
Uznesenie č. 07-08/37.297: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci marec 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 
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rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac marec 2007 v plnej výške všetkým členom Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/345: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 09.05.2007          Z: OEV 
 
2/ Správa č. 5/07/RO o monitorovaní rádií Jemné melódie a Rádio Východ 
 
Rada berie Správu č. 5/07/RO o monitorovaní rádií Jemné melódie a Rádio Východ na vedomie. 
 
3/ Žiadosti o udelenie licencie na terestriálne vysielanie v zmysle ustanovenia  § 48 ods. 2   
zákona č. 308/2000 Z. z. 
Žiadatelia:  Ragtime spol. s r.o., Bratislava 
                   N-Rádio spol. s r.o., Nitra 
                   Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov 
 
Uznesenie č. 07-08/37.298: Rada pre vysielanie a retransmisiu  odročila rokovanie o tomto bode na 
nasledujúce rokovanie Rady dňa 09.05.2007.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-08/346: Kancelária Rady pripraví analýzu uvedených žiadostí a predloží ju na rokovanie 
Rady dňa 09.05.2007.  
T: 09.05.2007          Z: LO 
 
 
 
 
V Bratislave, 24.04.2007 

 
 
 
 
 

             Valéria Agócs 
          predsedníčka  
       Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 

 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: PhDr. Dana Podracká 
 


