
Zápisnica č. 09/2007 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 09.05. 2007 

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 98-LO/D-1705/2007 zo dňa 10.04.2007   
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/9 z dôvodu zmeny ponuky programovej 
služby 
ÚK: SATRO, s.r.o.,  Bratislava 
 
3/ SK:   986-LO/D-1956/2006 zo dňa 13.10.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 podľa § 51 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny programovej skladby  
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
4/ SK:   985-LO/D-1985/2006 zo dňa 07.11.2006   
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/87 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
z dôvodu zmeny  právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: SITY MEDIA s. r.o.,  Bratislava 
 
5/ Dohľad nad dodržiavaním povinností v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. obcou Víťaz, okr. Prešov 
 
6/ SK: 925-LO/D-2452/2006 zo dňa 19.12.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
 
7/ SK: 81-LO/D-1325/2007 zo dňa 15.03.2007 
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS/satelitu 
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
 
8/ Návrh na začatie konaní o udelenie licencií / zmeny licencií na terestriálne rozhlasové vysielanie 
 
9/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 04/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Kiss 
(monitorovaný program z dní 5. a 6. 1. 2007) 
Vysielateľ: Rádio Kiss, s.r.o., Košice    číslo licencie: R/77 
 
10/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1337/65-2007      
(na vysielanie programu Uli Biaho z dňa 14. 3. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1337/65-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona 
 
11/ Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č.771/32-2007      
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 11.02.2007, Šport zo dňa 11.02.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 771/32-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
         
12/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.756/31-2007      
(na vysielanie programu Šport zo dňa 10.2.2007 a 11.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 756/31-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
Predkladá: PgO        Uvádza: Vendrinský 
 
13/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 883/41-2007      
(na vysielanie programov Reflex a Televízne noviny zo dňa 19.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 883/41-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné           číslo licencie: T/41 
  
14/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 755/30-2007      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 755/30-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné           číslo licencie: T/41 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 35/07/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV 
(monitorované dni: 2., 9. a 12.3.2007) 
Vysielateľ: P e r f e c t s akciová spoločnosť, Dunajská Streda číslo licencie: T/90 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 37/07/TV o monitorovaní vysielania HEMEU 
(monitorovaný deň: 25.3.2007) 
Vysielateľ: K T R, s.r.o., Imeľ     číslo licencie: T/154 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č.36/07/TV o monitorovaní vysielania TV B52 
(monitorovaný deň: 16.3., 23.3.2007) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o.     číslo licencie: T/149 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č.6/07/Ro o monitorovaní vysielania FUN Radio 
(monitorovaný deň: 1.4.2007) 
Vysielateľ: Radio a.s.       číslo licencie: R/71 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 755/29-2007      
(na vysielanie programu Diablov advokát z dňa 11. 2. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 755/29-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné        číslo licencie: T/41 
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.848/51-2007      
(na vysielanie TV RUŽA)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 848/51-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV RUŽA 
Vysielateľ: Televízia RUŽA s.r.o., Ružomberok   číslo licencie: T/180 
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21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.661/27-2007      
(na vysielanie reklamy z dňa 5.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 661/27-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné           číslo licencie: T/41 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 5/2007/Ro o monitorovaní Rádia Východ a Jemných melódií 
(monitorovaný program  z dňa 5.4.2007) 
Vysielateľ: PKA s.r.o.; TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.,                      číslo licencie: R/54; 
R/47 
 
23/ SK č.: 967-PgO/O-71/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2146/198-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok Zrekonštruovaná škola/Videonoviny/ 20.10.2006) 
ÚK: VIDEO TV s.r.o.                            číslo licencie: T/43 
 
24/ SK č.: 28-PgO/O-645/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie :Správa č.5/2007/TV o monitorovaní televízie Gúta TV 
(dodržiavanie § 16 písm. l.) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň : neoznačenie programovej služby logom / 20.09.2006) 
ÚK: Gúta TV s.r.o.              číslo licencie:T/168 
 
25/ SK č.: 965-PgO/O-69/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie : Správa č.79/06/TV o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza, TV JOJ 
(dodržiavanie § 35 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň : upútavkový blok počas programu Bláznivá strela/30.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41 
 
26/ SK č.: 968-PgO/O-72/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1897/169-2006  
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Bláznivá škola / 30.09.2006) 
ÚK: MAC  TV s r.o.       číslo licencie: T/39 
 
27/ SK č.: 966-PgO/O-70/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie : Správa č.79/06/TV o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza, TV JOJ 
(dodržiavanie § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň : upútavkový blok počas programu Neserte nám pestúnku/30.09.2006) 
ÚK : MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.      číslo licencie:T/41 
 
28/ SK č.: 910-PgO/O-2669/2006 zo dňa 05.12.2006 
Doplnenie: Správa z monitorovania televízie Dúbravská televízia 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neoddelená reklama na Bowling bar/13.09.2006 a 20.09.2006) 
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o.        číslo licencie: T/100 
 
29/ SK č.: 941-PgO/O-47/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa č.79/06/TV o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza, TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Divoška Rosaura/08.10.2006) 
ÚK: MAC TV  s r.o.               číslo licencie: T/39 
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30/ SK č.: 894-PgO/O-2538/2006 zo dňa 21.11.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1891/167-2006 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Osudná dôvera / 29.09.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                                   
ÚP: 10:00 hod 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní: 

1. 10:00 hod. Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
2. 10:20 hod. MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava 
 

Rôzne: 
1. SK: 122-LO/D-2025/2007 zo dňa 03.05.2007  

vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z.z. 

    ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra 
2. Správa zo zahraničnej služobnej cesty 
3. SK: 123-LO/D-2022/2007 zo dňa 03.05.2007 
    vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. 
    a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
    ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov 
4. SK: 125-LO/D-2023/2007 zo dňa 03.05.2007 
    vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. 
    a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
    ÚK: A.W.G., spol. s.r.o., Bratislava 
5. Hlasitosť reklamy – výsledky meraní Telekomunikačného úradu 
6. SK: 124-LO/D-2021/2007 zo dňa 03.05.2007  

vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a)   
zákona č. 308/2000 Z.z. 

    ÚK: Ragtime spol. s r.o., Bratislava 
7. Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac apríl 2007 
 
 

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 346 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
dnešného zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 07-09/1.299: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 98-LO/D-1705/2007 zo dňa 10.04.2007   
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/9 z dôvodu zmeny ponuky programovej 
služby 
ÚK: SATRO, s.r.o.,  Bratislava 

 
Uznesenie č. 07-09/2.300: 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. 98-LO/D-1705/2007 zo dňa 10.04.2007, posúdila  
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doručenú žiadosť  o vykonanie zmeny registrácie retransmisie č. TKR/9  prostredníctvom KDS,  
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  prevádzkovateľa retransmisie: 
 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  
 

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

m e n í 
 

registráciu retransmisie   č. TKR/9 zo dňa 24.09.1993 v znení neskorších zmien  nasledovne:  
 

1.  Bod 4. Ponuka programových služieb  šírených analógovo  sa mení takto: 
 
4.1. KDS Šurany a Vráble  
Základný súbor  
Televízne programové služby:    ORF1, STV2, Markíza, Central TV,  STV1  
 
Rozšírený súbor:  
Televízne programové služby  ORF1, STV2, Markíza, Central TV, STV1, Musicbox, ČT1, ČT2, 

Prima, RTL Klub, JOJ, Nautik TV, CNN, SAT 1, TA3/ RING TV, 
PRO7. 

4.2. KDS Nitra  
Základný súbor:  
Televízne programové služby:  STV1, STV2, Central TV, TVA, Markíza, TA3/ RING TV, JOJ, 

ČT1, Prima, Nautik TV, RTL Klub, ORF1, ČT2, Musicbox, ZDF 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; N-RADIO 
 
Rozšírený súbor 1:  
Televízne programové služby:  STV1, STV2, Central TV, TVA, Markíza, TA3/RING TV, JOJ, ČT1, 

Prima, Nautik TV, RTL Klub, ORF1, ČT2, Musicbox, ZDF, JETIX, 
Galaxie sport, Eurosport, Viasat history, Animal Planet, Discovery 
Channel, National Geographic, Viasat Explorer/Spice, Minimax, 
MTV, FILM BOX, Hallmark, Zone Reality 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; N-RADIO 
 
Rozšírený súbor 2:  
Televízne programové služby: STV1, STV2, Central TV, TVA, Markíza, TA3/RING TV, JOJ, ČT1, 

Prima, Nautik TV, RTL Klub, ORF1, ČT2, Musicbox, ZDF, TV Noe, 
CR1, Ocko, PRO7, SAT1, VOX, Duna TV, CNN, RTL, RTL2, TVE, 
TV5MONDE, Rai Due, Rai Sport, BBC World 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; N-RADIO 
 
Rozšírený súbor Maxi:  
Televízne programové služby:  STV1, STV2, Central TV, TVA, Markíza, TA3/RING TV, JOJ, ČT1, 

Prima, Nautik TV, RTL Klub, ORF1, ČT2, Musicbox, ZDF, JETIX, 
Galaxie sport, Eurosport, Viasat history, Animal Planet, Discovery 
Channel, National Geographic Channel, Viasat Explorer/Spice, 
Minimax, MTV, FILM BOX, Hallmark, Zone Reality, TV Noe, CR1, 
Óčko, PRO7, SAT1, VOX, Duna TV, CNN, RTL, RTL2, TVE, 
TV5MONDE, Rai Due, Rai Sport, BBC World 
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Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; N-RADIO 
 
4.3. KDS Brezová pod Bradlom  
Základný súbor 
Televízne programové služby:  ZDF, ORF1, STV1, ČT2, Infokanál Brezová pod Bradlom, STV2, 

Prima 
Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; VIVA, Rádio 

NAY 
 
Rozšírený súbor:  
Televízne programové služby:  ZDF, ORF1, STV1, ČT2, Infokanál Brezová pod Bradlom, STV2, 

Prima, Rai sport, ORF2, Discovery channel, Minimax, 
TV5MONDE, ČT1, RTL,  Musicbox, RTL2, TV Považie, TV 
Markíza, TA3/RING TV, Central TV, RTL Klub, JOJ, Nautik TV, 
CNN, SAT1, TV Noe, PRO7, ARD, Eurosport, MTV 

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; VIVA, Rádio 
NAY 

 
4.4.  KDS Myjava  
Základný súbor: 
Televízne programové služby:  STV1, STV2, ČT2, Prima, TVM, ORF1, ORF2, ZDF, ARD 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; VIVA, Rádio 

NAY 
Rozšírený súbor: 
Televízne programové služby:  STV1, STV2, ČT2, Prima, TVM, ORF1, ORF2, ZDF, ARD, ČT1, 

Eurosport, VOX, Markíza, JOJ, Nautik TV, TA3/ RING TV, 
Discovery Channel, TV5Monde/Blue Hustler, SAT1, CR1, CNN, 
RTL, RTL2, Minimax, Rai Sport, TV Noe, Musicbox, PRO7, Rai 
Uno, MTV 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; VIVA, Rádio 
NAY 

 
4.5. KDS Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves  
Základný súbor: 
Televízne programové služby:   STV1, ORF1, STV2, ORF2, Markíza, 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 

VIVA, Rádio OKEY, FUN Radio, ČRo1 
 
Rozšírený súbor: 
Televízne programové služby:  STV1, ORF1, STV2, ORF2,Markíza, ČT1, JOJ, TV NOE, Spektrum, 

MUSICBOX, Prima, TA3/ RING TV, RTL, HRTV, PRO7, RTL2, 
ČT2, DTV studio, Duna TV, VOX, SAT1, Kabel 1, Rai tre, Super 
RTL, TV5MONDE, BBC World, Rai uno, Arte, n-TV, 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 
VIVA, Rádio OKEY, FUN Radio, ČRo1 

 
4.6. KDS Topoľčany   
Základný súbor: 
Televízne programové služby: STV1, STV2, ČT1, ČT2, Markíza, ARD, Central TV 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio_FM, 

VIVA, Rádio DÚHA, Rádio HIT FM, Rádio EXPRES, FUN 
RADIO, Radio NAY 

Rozšírený súbor 
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Televízne programové služby  STV1, STV2, ČT1, ČT2, Markíza, ARD, Central TV, Super RTL, 
RTL Klub, Rai Uno, Rai Sport, Musicbox, TV Noe, TVE, 
Discovery Channel, JOJ, PRO7, BBC World, TA3/RING TV , 
Prima, ORF1, SAT1, ZDF, Nautik TV, RTL, CR1, CNN, RTL2, 
TV5MONDE, Minimax, Blue Hustler, Kabel 1, Eurosport, MTV 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio_FM, 
VIVA, Rádio DÚHA, Rádio HIT FM, Rádio EXPRES, FUN 
RADIO, Radio NAY 

 
 
2. Bod 6. Ponuka programových služieb  šírených digitálne  sa mení takto:  
 
6.2.1  KDS Nitra:  
Televízne programové služby: 
Základný súbor:  STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, Central TV, 

Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 MONDE, TVE, Rai due 
 
Rozšírený súbor:                 Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Hallmark, Film+ , Zone 

Reality, Animal Planet, Discovery Channel, National Geographic 
Channel, Spektrum, Viasat Explorer/Spice, Viasat History, AXN, 
MTV, CNN, VH1 

 
Špeciálny súbor:                        Hustler TV, MTV base 
 
Prémiový súbor:                        HBO,  HBO2 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 

Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, Rádio 
Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, CRo1, ČRo 2, ČRo 3 

 
6.2.2  KDS Šurany a Vráble:  
Televízne programové služby: 
Základný súbor:  STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, Central TV, 

Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 MONDE, TVE, Rai due 
 
Rozšírený súbor:                 Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Hallmark, Film+ , Zone 

Reality, Animal Planet, Discovery Channel, National Geographic 
Channel, Spektrum, Viasat Explorer/Spice, Viasat History, AXN, 
MTV, CNN, VH1 

 
Špeciálny súbor:                        Hustler TV, MTV base 
 
Prémiový súbor:                        HBO,  HBO2 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 

Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, Rádio 
Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, CRo1, ČRo 2, ČRo 3 

 
6.2.3  KDS Bratislava - časť Devínska Nová Ves:  
Televízne programové služby: 
Základný súbor:  STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, Central TV, 

Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 MONDE, TVE, Rai due 
 
Rozšírený súbor:                 Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Hallmark, Film+ , Zone 

Reality, Animal Planet, Discovery Channel, National Geographic 
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Channel, Spektrum, Viasat Explorer/Spice, Viasat History, AXN, 
MTV, CNN, VH1 

 
Špeciálny súbor:                        Hustler TV, MTV base 
 
Prémiový súbor:                        HBO,  HBO2 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 

Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, Rádio 
Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, CRo1, ČRo 2, ČRo 3 

 
6.2.4  KDS Topoľčany: 
Televízne programové služby:     
Základný súbor:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, Central 

TV, Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 MONDE, TVE, Rai 
due 

 
Rozšírený súbor:  Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Film+ , Discovery 

Channel, National Geographic Channel, Spektrum, Viasat 
Explorer/Spice, Viasat History, AXN, MTV, CNN, VH1 

 
Špeciálny súbor:                       Hustler TV, MTV base 
 
Prémiový súbor :                       HBO,  HBO2 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 

Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, Rádio 
Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, CRo1, ČRo 2, ČRo 3 

 
6.2.5  KDS Myjava: 
Televízne programové služby:     
Základný súbor:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, Central 

TV, Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 MONDE, TVE, Rai 
due 

 
Rozšírený súbor:  Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Film+ , Discovery 

Channel, National Geographic Channel, Spektrum, Viasat 
Explorer/Spice, Viasat History, AXN, MTV, CNN, VH1 

 
Špeciálny súbor:                       Hustler TV, MTV base 
 
Prémiový súbor :                       HBO,  HBO2 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 

Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, Rádio 
Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, CRo1, ČRo 2, ČRo 3 

 
6.2.6  KDS Brezová pod Bradlom: 
Televízne programové služby:     
Základný súbor:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, Central 

TV, Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 MONDE, TVE, Rai 
due 
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Rozšírený súbor:  Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Film+ , Discovery 
Channel, National Geographic Channel, Spektrum, Viasat 
Explorer/Spice, Viasat History, AXN, MTV, CNN, VH1 

 
Špeciálny súbor:                       Hustler TV, MTV base 
 
Prémiový súbor :                       HBO,  HBO2 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 

Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, Rádio 
Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, CRo1, ČRo 2, ČRo 3 

 
3. Bod 7. Ponuka IPTV služieb sa mení takto:  
 
7.2.1  Bratislava 
Televízne programové služby: 
Základný súbor:  STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3/ RING TV, Musicbox, Central TV, 

ČT1, ČT2,  Prima, Nautik TV, TV Noe 
 
Rozšírený súbor:  Galaxie sport, Jetix ,FILM BOX, Film+, National Geographic 

Channel, Viasat Explorer/Spice, Viasat history, Eurosport, Eurosport 
II, Zone reality, Animal planet, Discovery, MTV, VH1, CNN, Óčko 

 
Prémiový 1:       Hustler TV 
 
Prémiový 2:      Nonstop kino 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 
Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, Rádio Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio 
Hej, CRo1, ČRo 2, ČRo 3 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/347: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie č. TKR/9 v SK č.: 98-LO/D-1705/2007, 
zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti  SATRO,  s.r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 09.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK:   986-LO/D-1956/2006 zo dňa 13.10.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 podľa § 51 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny programovej skladby  
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-09/3.301: 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. 986-LO/D-1956/2006 zo dňa 13.10.2006,  posúdila 
oznámenie o zmene 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  
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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 ustanovenia § 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 
13.10.2006: 
 
1. Programové typy:  

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. 07-09/348: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 986-
LO/D-1956/2006, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 09.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK:   985-LO/D-1985/2006 zo dňa 07.11.2006   
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/87 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
z dôvodu zmeny  právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: SITY MEDIA s. r.o.,  Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-09/4.302: 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. 985-LO/D-1985/2006 zo dňa 07.11.2006,  posúdila 
oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania: 
 
SITY MEDIA s.r.o.  
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Komárnická 112/4  
821 03 Bratislava  
 
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 ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
mení 

 
licenciu č. R/87 na rozhlasové  vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/87/2004 zo dňa 18.05.2004 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
2. Článok II. znie: 
„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 zo dňa 31.10.2006, vložka 
č. 30620/ B. 
2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 31.10.2006, vložka č 30620/ B. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/349: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 985-
LO/D-1985/2006, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 09.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Dohľad nad dodržiavaním povinností v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. obcou Víťaz, okr. Prešov 
 
Uznesenie č. 07-09/5.303: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia 
§ 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči obci Víťaz, okr. Prešov vo 
veci možného porušenia: 
 
1. ustanovenia § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2. ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/350: Kancelária Rady písomne upovedomí obec Víťaz, okr. Prešov o začatí správneho 
konania v zmysle prijatého uznesenia a vyzve ho na vyjadrenie sa k predmetu správneho konania 
v lehote 10 dní odo dňa doručenia výzvy.  
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 925-LO/D-2452/2006 zo dňa 19.12.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
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Uznesenie č. 07-09/6.304: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 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. 925-LO/D-2452/2006 zo 
dňa 19.12.2006, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/257 z dôvodu zmeny 
obsahu programovej ponuky, zmeny počtu prípojok, zmeny adresy hlavnej stanice, zmeny územného 
rozsahu a zmeny spôsobu vykonávania retransmisie účastníka konania 
 
Orange Slovensko, a.s. 
Prievozská 6/A 
821 09 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/257 takto: 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/257/2006 zo dňa 04.07.2006 sa menia a v úplnom znení 
znejú takto: 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: V zmysle oznámenia spoločnosti Orange 
Slovensko, a.s., Telekomunikačnému úradu SR zo dňa 14.04.2004.  
 
1.1. Hlavná stanica:  
 - Kopčianska 20/C, Bratislava. 
  
 1.2. Spôsob vykonávania retransmisie: 
  - prostredníctvom káblového distribučného systému (KDS), 
  - prostredníctvom verejnej rádiovej (bezdrôtovej) elektronickej komunikačnej siete.  
 
2.   Územný rozsah retransmisie: územie Slovenskej republiky 

 
3.    Počet  prípojok: 210 000            
 
4.    Ponuka programových služieb:   

   4.1. Základný súbor (Základný balík):  
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3, TV Ružinov, 

ORF 1, ORF 2, MTV, ČT 1, ČT 2, PRO7, RTL, BBC 
World, ČT 24, Eurosport, Eurosport 2, 
Minimax/aAnime+, Zone Reality, Discovery Channel, 
Zone Romantica, MTV Europe, Spektrum, VH1 Europe, 
National Geographic 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio EXPRES, FUN RADIO, 
JEMNÉ MELÓDIE  
 

4.2. MIX: Zone Club, Film+, Viasat Explorer/Spice, Viasat History, TV Óčko, ESPN,  ČS Film 
4.3. Cinemax balík: Cinemax, Cinemax 2, XXX Xtreme 
4.4. HBO balík: HBO, HBO 2, Hustler TV 
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4.5. Balík pre dospelých: Hustler TV, XXX Xtreme 
4.6. Základný balík televíznych programových služieb poskytovaný prostredníctvom   verejnej 
rádiovej elektronickej komunikačnej siete: TA3, ČT 24, Moooby Music TV, TV Óčko, 
MusicBox, E24 TV-erotika 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/351: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/257 v SK: 925-LO/D-2452/2006 a zašle ho účastníkovi konania (Orange Slovensko, a.s., 
Bratislava) spolu s výzvou na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 09.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 81-LO/D-1325/2007 zo dňa 15.03.2007 
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS/satelitu 
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 07-09/7.305: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom káblového distribučného systému/satelitu, 
v správnom konaní č. 81-LO/D-1325/2007 zo dňa 15.03.2007, účastníka konania: 
 
MEGA MAX MEDIA, s.r.o. 
Sv. Vincenta 2 
821 03 Bratislava 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

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

u d e ľ u j e 
 

spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o. 
 

licenciu č. T/199 
na televízne vysielanie  

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

„I. 
 
(1) Názov programovej služby: Bebe Tv 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 14 hodín/denne 
(4) Územný rozsah vysielania: Európa    
(5) Jazyk vysielania: slovenský 

  
II. 

Právne skutočnosti spoločnosti:  
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(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, oddiel: Sro, vložka 
číslo 36300/B, Okresný súd Bratislava I, v znení úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 
17.04.2007 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra spoločnosti, oddiel: Sro, vložka číslo 36300/B, Okresný súd 
Bratislava I, v znení úplného znenia Spoločenskej zmluvy zo dňa 17.04.2007 

 
      III. 

1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 17.04.2007 (č. podania 1815/2007):  

  
a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max.  10 % 
     2. Programy : min 90 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 0% 

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

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

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

verejnom záujme: min 80 % 
4) Navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej 

programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: min. 80 
% 

5) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 
zákona č. 308/2000 Z. z. : min. 90  % 

6) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti : 
podľa Jednotného systému označovania programov a podmienok jeho uplatňovania 

7) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby:  nevysiela sa 

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

9) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
- videokazety systému VHS v zodpovedajúcej kvalite, 
- CD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite, 
- DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite, 
(Možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom satelitu Astra, spoločnosti UPC Direct 

Programming II B.V., Halmond, Holandsko. 
a) forma signálu: digitálna, 
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b) kódovanie: Criptworks 
c) územný rozsah: Európa“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/352: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 81-LO/D-
1325/2007, vyzve na úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MEGA 
MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava. 
T: 09.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
Návrh na začatie konaní o udelenie licencií / zmeny licencií na terestriálne rozhlasové vysielanie 
 
Uznesenie č. 07-09/8.306: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o  udelenie/zmeny 
licencií na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 3. Konania sa budú viesť 
osobitne na každú jednotlivú frekvenciu. 
Základné podmienky konaní: 
1. lehota na podanie žiadostí o licenciu/zmenu licencie: do 01.06.2007  
2. miesto podania žiadostí: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Kolárska 6., Bratislava. 
3. dátum verejného vypočutia v konaniach na rozhlasové vysielanie: dňa 18.06.2007  
4. konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania 

 
Rozhlasové vysielanie: 

LOKALITA FREKVENCIA 
[MHz] KOORDINOVAL VÝKON 

[kW] Poznámky 

Bardejov 95,6 Rádio VIVA, a.s. 1  
Bratislava 92,3 Rádio SiTy, s.r.o. 0,02  

Bratislava 97,2  0,25 Uvoľnené po 
Rádiu Lumen 

Bratislava 106,6  3,0  
Dobšiná 107,0 Rádio VIVA, a.s. 1  
Košice 95,7 Rádio VIVA, a.s. 0,2  
Košice 98,6  100,0  

Liptovský 
Mikuláš 96,3 TAM ART PRO-DUCTIONS, 

s.r.o. 0,5  

Martin 107,2 Spinoza, s.r.o. 0,25  
Medzilaborce 90,0 Rádio VIVA, a.s. 0,2  

Medzilaborce 97,8 Rádio KISS, s.r.o. 0,2 

Môže byť 
pridelená len so 
Stropkovom  
97,8 MHz 

Michalovce 99,0 Rádio VIVA, a.s. 1  
Nitra 95,2  10,0  
Nitra 105,4 Spinoza, s.r.o. 0,2  

Nové Mesto nad 
Váhom 88,0  8,5  

Nové Mesto nad 
Váhom 90,8  0,25 Trnava 

 15



Poprad 96,4 D.EXPRES, a.s. 0,2  
Považská 
Bystrica 106,3 RADIO, a.s. 0,25  

Prešov 91,4 Radio Prešov, s.r.o. 0,1  

Rimavská 
Sobota 106,7 Rádio VIVA, a.s. 0,5 

Môže byť 
pridelená len 
Rádiu VIVA 

Ružomberok 92,8 Rádio VIVA, a.s. 1  

Ružomberok 101,3 TAM ART PRODUCTIONS, 
s.r.o. 0,1  

Stará Ľubovňa 99,8 Rádio LUMEN, spol. s r.o. 0,5  
Stará Ľubovňa 107,7  1  

Stropkov 92,4 Rádio VIVA, a.s. 1  
Stropkov 97,8 Rádio KISS, s.r.o. 1  

Topoľčany 95,6 Rádio LUMEN, spol. s r.o. 0,25 
Môže byť 
pridelená len 
Rádiu LUMEN 

Topoľčany 97,4 Spinoza, s.r.o. 0,25  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/353: Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych 
denníkoch, na internetovej stránke a na úradnej tabuli Rady. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 04/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Kiss 
(monitorovaný program z dní 5. a 6. 1. 2007) 
Vysielateľ: Rádio Kiss, s.r.o., Košice    číslo licencie: R/77 
 
Uznesenie č. 07-09/9.307: 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 č. 
04/07/RO z kontrolného monitorovania Rádia Kiss smerujúcej voči vysielaniu Rádio začína správne 
konanie voči vysielateľovi RADIO KISS vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 5.01.2007 neposkytol Rade na vyžiadanie súvislé záznamy 
vysielania.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/354: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-09/9.308: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a ustanovenia § 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 v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy  č. 4/07/Ro z kontrolného monitorovania  vysielania rozhlasovej programovej služby RÁDIO 
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KISS, začína správne konanie voči vysielateľovi: Rádio KISS, s.r.o., Masarykova 2, 040 01 Košice 
vo veci možného porušenia  ustanovenia: 
 
1.§ 16 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že  vysielateľ nevysielal v súlade 
s udelenou licenciou, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2. § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vysielateľ neoznámil Rade všetky zmeny 
týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/355: Kancelária Rady v zmysle ustanovenia § 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: 22.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1337/65-2007      
(na vysielanie programu Uli Biaho z dňa 14. 3. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1337/65-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-09/10.309: 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. 1337/65-2007 začína správne konanie voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na 
základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu možného ohrozenia fyzického, psychického alebo morálneho vývinu maloletých alebo 
narušenia ich duševného zdravia a emocionálneho stavu v súvislosti s odvysielaním programu Uli 
Biaho zo dňa 14.03.2007 o cca 20.00 hod., možného nesprávneho označenia uvedeného programu 
Jednotným systémom označovania programov a jeho možného nesprávneho zaradenia do vysielania 
pred 22.00 hodinou. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/356: 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: 09.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-09/357: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.771/32-2007      
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 11.02.2007, Šport zo dňa 11.02.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 771/32-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-09/11.310: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
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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. 771/32-2007 smerujúcej voči vysielaniu TA3 začína správne konanie voči 
vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 11.02.2007 o cca 22.30 hod. v publicistickom programe Šport použil 
záznam z Majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní, na vysielanie ktorého má výhradné právo iný 
vysielateľ. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 07-09/11.311: 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. 771/32-2007 smerujúcej voči vysielaniu TA3 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 tým, že dňa 11.02.2007 v spravodajskom programe Správy TA3 odvysielanom o cca 
17.30 hod. opakovane použil záznam z Majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní, na vysielanie 
ktorého má výhradné právo iný vysielateľ. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/358: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-09/359: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správnych konaní. 
T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.756/31-2007      
(na vysielanie programu Šport zo dňa 10.2.2007 a 11.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 756/31-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-09/12.312: 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. 756/31-2007 smerujúcej voči vysielaniu TA3 začína správne konanie voči 
vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 10.02.2007 o cca 22.30hod. a dňa 11.02.2007 o cca 09.30 hod. 
v publicistickom programe Šport použil záznam z Majstrovstiev sveta v biatlone, na vysielanie 
ktorého má výhradné právo iný vysielateľ. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/360: 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: 09.06.2007          Z: PKO 
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Úloha č. 07-09/361: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 883/41-2007      
(na vysielanie programov Reflex a Televízne noviny zo dňa 19.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 883/41-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné           číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-09/13.313: 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. 883/41-2007, vedenú voči spoločnosti  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. a 
uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Reflex zo dňa 19.02.2007 o cca 19.25 hod. podľa 
ustanovenia  § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 07-09/13.314: 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. 883/41-2007, vedenú voči spoločnosti  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. a 
uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Televíznej noviny zo dňa 19.02.2007 podľa ustanovenia  
§ 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/362: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 755/30-2007      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 755/30-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné            číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-09/14.315: 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. 755/30-2007 začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 11.02.2007 o cca 19.00 hod. odvysielal v programe Televízne noviny príspevok 
Expedícia Afrika 2007 obsahujúci informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa 
ustanovenia § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/363: 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.  
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T: 09.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-09/364: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 35/07/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV 
(monitorované dni: 2., 9. a 12.3.2007) 
Vysielateľ: P e r f e c t s akciová spoločnosť, Dunajská Streda číslo licencie: T/90 
 
Uznesenie č. 07-09/15.316: 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. 35/2007/TV z monitorovania vysielania 
Mestskej televízie DSTV konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 02.03.,09.03. 
a 12.03.2007 vysielateľa  P e r f e c t s akciová spoločnosť s licenciou č. T/90 nebolo zistené 
porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/365: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 37/07/TV o monitorovaní vysielania HEMEU 
(monitorovaný deň: 25.3.2007) 
Vysielateľ: K T R, s.r.o., Imeľ     číslo licencie: T/154 
 
Uznesenie č. 07-09/16.317: 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. 37/2007/TV z monitorovania vysielania 
HEMEU konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 25.03.2007 vysielateľa  K T R, s.r.o., 
Imeľ s licenciou č. T/154 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/366: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.36/07/TV o monitorovaní vysielania TV B52 
(monitorovaný deň: 16.3., 23.3.2007) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o.     číslo licencie: T/149 
 
Uznesenie č. 07-09/17.318: 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. 36/2007/TV z monitorovania vysielania 
TV B52 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 16.03.2007 a 23.03.2007 vysielateľa  
TELECOM TKR, s.r.o. s licenciou č. T/149 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/367: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.

 20



T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.6/07/Ro o monitorovaní vysielania FUN Radio 
(monitorovaný deň: 1.4.2007) 
Vysielateľ: Radio a.s.       číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 07-09/17.319: 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. 6/07/Ro z monitorovania rozhlasovej 
stanice FUN Radio konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 01.04.2007 vysielateľa  RADIO 
a.s. s licenciou č. R/71 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/368: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 755/29-2007      
(na vysielanie programu Diablov advokát z dňa 11. 2. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 755/29-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-09/19.320: 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. 755/29-2007, vedenú voči spoločnosti  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. 07-09/369: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.848/51-2007      
(na vysielanie TV RUŽA)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 848/51-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV RUŽA 
Vysielateľ: Televízia RUŽA s.r.o., Ružomberok   číslo licencie: T/180 
 
Uznesenie č. 07-09/20.321: 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. 848/51-2007, vedenú voči spoločnosti Televízia RUŽA s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/370: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti. 
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T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.661/27-2007      
(na vysielanie reklamy z dňa 5.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 661/27-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné           číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-09/21.322: 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. 661/27-2007 začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 05.02.2007 o cca 15.00 hod. odvysielal počas programu Odpadlík reklamný blok 
spôsobom, že zvuková intenzita vysielania reklamy bola vyššia ako zvuková intenzita programu 
vysielaného v čase predchádzajúcom vysielaniu reklamy, ako aj v čase tesne nasledujúcom po jej 
odvysielaní. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/371: 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: 09.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-09/372: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 5/2007/Ro o monitorovaní Rádia Východ a Jemných melódií 
(monitorovaný program  z dňa 5.4.2007) 
Vysielateľ: PKA s.r.o.; TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                       číslo licencie: R/54; R/47 
 
Uznesenie č. 07-09/22.323: 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 
č. 5/07/RO o monitorovaní Rádia Východ a Jemných melódií začína správne konanie voči 
vysielateľovi Prešovská kultúrna agentúra s.r.o. vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 5.04.2007 o cca 7.30 a 8.30 hod. bol sponzor programu 
Počasie označený len na konci programu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/373: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-09/22.324: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
č. 5/07/RO o monitorovaní Rádia Východ a Jemných melódií začína správne konanie voči 
vysielateľovi TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 5.04.2007 o cca 7.30 a 8.30 hod. bol sponzor programu 
Počasie označený len na konci programu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/374: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 967-PgO/O-71/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2146/198-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok Zrekonštruovaná škola/Videonoviny/ 20.10.2006) 
ÚK: VIDEO TV s.r.o.                            číslo licencie: T/43 
 
Uznesenie č. 07-09/23.325: 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 s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 967-PgO/O-71/2006, spoločnosť VIDEO TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že v spravodajskom programe Videonoviny zo dňa 20.10.2006 odvysielal príspevok s názvom 
Zrekonštruovaná škola, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č.07-09/375: Kancelária Rady podľa § 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 VIDEO TV s.r.o. 
T: 09.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č.07-09/376: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 28-PgO/O-645/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie :Správa č.5/2007/TV o monitorovaní televízie Gúta TV 
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(dodržiavanie § 16 písm. l.) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň : neoznačenie programovej služby logom / 20.09.2006) 
ÚK: Gúta TV s.r.o.              číslo licencie:T/168 
 
Uznesenie č. 07-09/24.326: 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 s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 28-PgO/O-645/2007, spoločnosť Gúta TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 20.09.2006 pri vysielaní televíznej programovej služby neoznačil na obrazovke trvalo svoju 
programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom),  
 

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 
orušenie sa sankcia uložila.“ p 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/377: Kancelária Rady podľa § 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 Gúta TV s.r.o. 
T: 09.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 965-PgO/O-69/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie : Správa č.79/06/TV o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza, TV JOJ 
(dodržiavanie § 35 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň : upútavkový blok počas programu Bláznivá strela/30.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.          číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-09/25.327: 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. 965-PgO/O-69/2006 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
s odkazom na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. 

tým, 
 

že dňa 30.09.2006 o cca 16:31 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Bláznivá strela 3, 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc 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. 07-09/378: 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: 09.05.2007          Z: PKO 
 
K bodu 26/  
SK č.: 968-PgO/O-72/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1897/169-2006  
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Bláznivá škola / 30.09.2006) 
ÚK: MAC  TV s r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-09/26.328: 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. 968-PgO/O-72/2006  MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

 
1. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že dňa 30.09.2006 o cca 11.32 hod. odvysielal program Bláznivá škola, pri zaradení ktorého do 
vysielania nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť pre maloletých,  
 

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. 
 

2. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 30.09.2006 o cca 11.32 hod. odvysielal program Bláznivá škola, pričom neuplatnil Jednotný 
systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ust. § 20 ods. 6 zákona č. 
308/2000 Z. z. určila Rada 
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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. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa ustanovenia § 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. 07-09/379: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania MAC TV s.r.o. 
T: 09.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-09/380: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 27/  
SK č.: 966-PgO/O-70/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie : Správa č.79/06/TV o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza, TV JOJ 
(dodržiavanie § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň : upútavkový blok počas programu Neserte nám pestúnku/30.09.2006) 
ÚK : MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie:T/41 
 
Uznesenie č. 07-09/27.329: 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. 966-PgO/O-70/2006 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
s odkazom na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. 

tým, 
 
že dňa 30.09.2006 o cca 22:05 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Neserte nám 
pestúnku, 

 
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 100.000,- Sk, slovom jednostotisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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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. 07-09/381: 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: 09.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 28/  
SK č.: 910-PgO/O-2669/2006 zo dňa 05.12.2006 
Doplnenie: Správa z monitorovania televízie Dúbravská televízia 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neoddelená reklama na Bowling bar/13.09.2006 a 20.09.2006) 
ÚK: Dúbravská televízia, spol. s r.o.         číslo licencie: T/100 
 
Uznesenie č. 07-09/28.330: 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. 910-PgO/O-2669/2006, Dúbravská televízia, spol. s r.o., 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 13.09.2006 a 20.09.2006 odvysielal po skončení programu Dúbravský magazín  reklamu na 
Bowling bar, ktorá nebola na jej konci zreteľne oddelená od iných častí programovej služby tak, aby 
nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

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. 07-09/382: 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 Dúbravská televízia, spol. s r.o. 
T: 09.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 29/  
SK č.: 941-PgO/O-47/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa č.79/06/TV o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza, TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Divoška Rosaura/08.10.2006) 
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ÚK: MAC TV  s r.o.               číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-09/29.331: 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. 941-PgO/O-47/2006 MAC TV s.r.o. 

 
porušil  

 
povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že dňa 08.10.2006 o cca 08:57hod. odvysielal v upútavke na program Divoška Rosaura scény násilia , 

 
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. 07-09/383: 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: 09.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 30/  
SK č.: 894-PgO/O-2538/2006 zo dňa 21.11.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1891/167-2006 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Osudná dôvera / 29.09.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-09/30.332: 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. 894-PgO/O-2538/2006, Slovenská televízia, vysielateľ na základe 
zákona 
 

porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 29.09.2006 o cca 20.10 hod odvysielal program Osudná dôvera, čím došlo k nesprávnemu 
uplatneniu Jednotného systému označovania programov, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc 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. 07-09/384: 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. 07-09/385: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.05.2007          Z: PgO 
 
31/Rôzne 
1. SK: 122-LO/D-2025/2007 zo dňa 03.05.2007  
    vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie podľa ustanovenia § 54 ods. 1   
    písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
    ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra 
 
Uznesenie č. 07-09/31.333: 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. 122-LO/D-2025/2007 zo dňa 03.05.2007 posúdila žiadosť o odňatie licencie na 
rozhlasové vysielanie č. R/67 účastníka konania: 

 
N-RADIO spol. s r.o. 
Vajanského 7 
949 01 Nitra  
 
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 § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

odníma 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/67 spoločnosti N-RADIO spol. s r.o., Nitra, a to ku dňu 
rozhodnutia Rady o pridelení frekvencie 95,2 MHz Nitra novému držiteľovi licencie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/385: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o odňatí licencie č. R/67 v SK: 122-LO/D-2025/2007 zo dňa 
03.05.2007, zašle ho účastníkovi konania (N-RADIO spol. s r.o., Nitra) a vyzve ho na vrátenie 
frekvenčného listu ku dňu pridelenia frekvencie 95,2 MHz Nitra novému držiteľovi licencie. 
T: ihneď          Z: LO 
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2. Správa zo zahraničnej služobnej cesty 
 
Rada berie Správu zo zahraničnej služobnej cesty na vedomie. 
 
3. SK: 123-LO/D-2022/2007 zo dňa 03.05.2007 
    vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. 
    a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
    ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov 
 
Uznesenie č. 07-09/31.334: 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. 123-LO/D-2022/2007 zo dňa 03.05.2007 posúdila žiadosť o odňatie licencie na 
rozhlasové vysielanie č. R/54 účastníka konania: 

 
Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o. 
Moyzesova 45 
080 01 Prešov  
 
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 § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

odníma 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/54 spoločnosti Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov, a to 
ku dňu rozhodnutia Rady o pridelení frekvencii 98,6 MHz Košice-Dubník a 107,7 MHz Stará 
Ľubovňa novému držiteľovi licencie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/386: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o odňatí licencie č. R/54 v SK: 123-LO/D-2022/2007 zo dňa 
03.05.2007, zašle ho účastníkovi konania (Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov) a vyzve ho na 
vrátenie frekvenčných listov ku dňu pridelenia frekvencií 98,6 MHz Košice-Dubník a 107,7 MHz 
Stará Ľubovňa novému držiteľovi licencie. 
T: ihneď          Z: LO 
 
4. SK: 125-LO/D-2023/2007 zo dňa 03.05.2007 
    vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. 
    a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
    ÚK: A.W.G., spol. s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-09/31.335: 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. 125-LO/D-2023/2007 zo dňa 03.05.2007 posúdila žiadosť o odňatie licencie na 
rozhlasové vysielanie č. R/81 účastníka konania: 
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A.W.G., spol. s r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
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 § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

odníma 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/81 spoločnosti A.W.G., spol. s r.o., Bratislava a to ku dňu 
rozhodnutia Rady o pridelení frekvencie 88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom a 90,8 MHz Nové Mesto 
nad Váhom novému držiteľovi licencie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/387: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o odňatí licencie č. R/81 v SK: 125-LO/D-2023/2007 zo dňa 
03.05.2007, zašle ho účastníkovi konania (A.W.G., spol. s r.o., Bratislava) a vyzve ho na vrátenie 
frekvenčných listov ku dňu pridelenia frekvencií 88,0 MHz Nové Mesto nad Váhom a 90,8 MHz 
Nové Mesto nad Váhom novému držiteľovi licencie. 
T: ihneď          Z: LO 
 
5. Hlasitosť reklamy – výsledky meraní Telekomunikačného úradu 
Rada zobrala na vedomie výsledky merania Telekomunikačného úradu v súvislosti s hlasitosťou 
reklamy. 
 
6. SK: 124-LO/D-2021/2007 zo dňa 03.05.2007  
    vo veci žiadosti o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie podľa ustanovenia § 54 ods. 1   
    písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
    ÚK: Ragtime spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-09/31.336: 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. 124-LO/D-2021/2007 zo dňa 03.05.2007 posúdila žiadosť o odňatie licencie na 
rozhlasové vysielanie č. R/47 účastníka konania: 

 
Ragtime, spol. s r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
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 § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

odníma 
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licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/47 spoločnosti Ragtime, spol. s r.o., Bratislava a to ku dňu 
rozhodnutia Rady o pridelení frekvencie 106,6 MHz Bratislava novému držiteľovi licencie. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 07-09/388: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o odňatí licencie č. R/47 v SK: 124-LO/D-2021/2007 zo dňa 
03.05.2007, zašle ho účastníkovi konania (Ragtime, spol. s r.o., Bratislava) a vyzve ho na vrátenie 
frekvenčného listu ku dňu pridelenia frekvencie 106,6 MHz Bratislava novému držiteľovi licencie. 
T: ihneď          Z: LO 
 
7. Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac apríl 2007 
 
Uznesenie č. 07-09/31.336: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci apríl 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 apríl 2007 v plnej výške všetkým členom Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-09/389: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 09.06.2007          Z: OEV 
 
 
V Bratislave, 09.05.2007 

 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 

 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 
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	Uznesenie č. 07-09/10.309: 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. 1337/65-2007 začína správne konanie voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu možného ohrozenia fyzického, psychického alebo morálneho vývinu maloletých alebo narušenia ich duševného zdravia a emocionálneho stavu v súvislosti s odvysielaním programu Uli Biaho zo dňa 14.03.2007 o cca 20.00 hod., možného nesprávneho označenia uvedeného programu Jednotným systémom označovania programov a jeho možného nesprávneho zaradenia do vysielania pred 22.00 hodinou.
	Sťažnosť č.771/32-2007     
	(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 11.02.2007, Šport zo dňa 11.02.2007) 
	Správa o šetrení sťažnosti č. 771/32-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3

	Sťažnosť č.756/31-2007     
	(na vysielanie programu Šport zo dňa 10.2.2007 a 11.2.2007) 
	Správa o šetrení sťažnosti č. 756/31-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3
	Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125

	Sťažnosť č. 883/41-2007     
	(na vysielanie programov Reflex a Televízne noviny zo dňa 19.2.2007) 
	Správa o šetrení sťažnosti č. 883/41-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza

	Sťažnosť č. 755/30-2007     
	(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11.2.2007) 
	Správa o šetrení sťažnosti č. 755/30-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza

	Správa č. 35/07/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV
	(monitorované dni: 2., 9. a 12.3.2007)
	Vysielateľ: P e r f e c t s akciová spoločnosť, Dunajská Streda číslo licencie: T/90

	Správa č. 37/07/TV o monitorovaní vysielania HEMEU
	(monitorovaný deň: 25.3.2007)
	Vysielateľ: K T R, s.r.o., Imeľ     číslo licencie: T/154

	Správa č.36/07/TV o monitorovaní vysielania TV B52
	(monitorovaný deň: 16.3., 23.3.2007)
	Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o.     číslo licencie: T/149

	Správa č.6/07/Ro o monitorovaní vysielania FUN Radio
	(monitorovaný deň: 1.4.2007)
	Vysielateľ: Radio a.s.       číslo licencie: R/71

	Sťažnosť č. 755/29-2007     
	(na vysielanie programu Diablov advokát z dňa 11. 2. 2007) 
	Správa o šetrení sťažnosti č. 755/29-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
	Uznesenie č. 07-09/19.320: 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. 755/29-2007, vedenú voči spoločnosti  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

	Sťažnosť č.848/51-2007     
	(na vysielanie TV RUŽA) 
	Správa o šetrení sťažnosti č. 848/51-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV RUŽA

	Sťažnosť č.661/27-2007     
	(na vysielanie reklamy z dňa 5.2.2007) 
	Správa o šetrení sťažnosti č. 661/27-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
	Uznesenie č. 07-09/22.323: 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 č. 5/07/RO o monitorovaní Rádia Východ a Jemných melódií začína správne konanie voči vysielateľovi Prešovská kultúrna agentúra s.r.o. vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 5.04.2007 o cca 7.30 a 8.30 hod. bol sponzor programu Počasie označený len na konci programu.

	SK č.: 967-PgO/O-71/2006 zo dňa 19.12.2006

	SK č.: 28-PgO/O-645/2007 zo dňa 23.01.2007
	Úloha č. 07-09/378: 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.

	K bodu 26/ 
	SK č.: 968-PgO/O-72/2006 zo dňa 19.12.2006

	K bodu 27/ 
	SK č.: 966-PgO/O-70/2006 zo dňa 19.12.2006
	Úloha č. 07-09/381: 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.

	K bodu 28/ 
	SK č.: 910-PgO/O-2669/2006 zo dňa 05.12.2006

	K bodu 29/ 
	SK č.: 941-PgO/O-47/2006 zo dňa 19.12.2006
	Úloha č. 07-09/383: 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. 

	K bodu 30/ 
	SK č.: 894-PgO/O-2538/2006 zo dňa 21.11.2006
	Úloha č. 07-09/384: 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.
	7. Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac apríl 2007



