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Zápisnica č. 10/2007 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22.05. 2007 

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 112-LO/D-1751/2007 zo dňa 13.04.2007 
vo veci oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie  
č. TKR/131 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Fiľakovo 
 
3/ SK: 111-LO/D-1764/2007 zo dňa 13.04.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/263 
ÚK: MICRONET a.s., Bratislava 
 
4/ SK: 4-LO/D-165/2007 zo dňa 09.01.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/180 – návrh na zastavenie konania 
ÚK: Televízia RUŽA, s.r.o., Ružomberok 
 
5/ SK: 136-LO/D-1993/2007 zo dňa 03.05.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na krátkodobé rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: Jaroslav Oravec, Dobšiná 
ÚP: 10:00 hod.  
 
6/ SK: 117-LO/D-1952/2007 zo dňa 27.04.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS a internetu 
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava 
 
7/ SK: 134-LO/D-1978/2007 zo dňa 02.05.2007  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie  č. TKR/128, poskytovanej prostredníctvom KDS v obci 
Plavecký Štvrtok. 
ÚK: Ing. Miroslav Švajdlenka, Plavecký Štvrtok 
 
8/ SK: 114-LO/D-1906/2007 zo dňa 25.04.2007 
 vo veci  zmeny  registrácie retransmisie č. TKR/138, z dôvodu zmeny ponuky programovej služby 
ÚK: KABELOVKA, spol.  s r.o., Plavnica          
 
9/ SK: 69-LO/D-1196/2007 zo dňa 08.03.2007 
 vo veci  žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom systému MMDS 
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca      
 
10/ SK: 95-LO/D-1507/2007 zo dňa 27.03.2007 
vo veci  zmeny  registrácie retransmisie č. TKR/247, z dôvodu zmeny ponuky programovej služby 
ÚK: e-Net  s.r.o., Senec                         
 
11/ SK: 128-LO/D-1801/2007 zo dňa 17.04.2007 



 2

vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/183  z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb podľa podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: MANAGER SYSTEMS s.r.o., Trenčín             
 
12/ SK: 80-LO/D-1370/2007 zo dňa 19.03.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/86 podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny 
programovej skladby vysielania, zmeny podielu programových typov vysielania, zmeny podielu 
vysielacieho  času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme, zmeny názvu 
programovej služby a zmeny právnych skutočností spoločnosti 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o., Dolný Kubín  
                                                                                                     
13/ SK: 127 – LO/D – 1721/2007, zo dňa 11.04.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2001 Z. z. – zmena programovej 
ponuky  
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava       
   
14/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1312/64-2007, č.1353/66-2007      
(na vysielanie programu Dobrý deň, Slovensko z dňa 8. 3. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1312/64-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu  
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1108/55-2007, č. 1111/56-2007 a č. 1128/58-2007 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1.3.2007)  
Správa o šetrení sťažností č. 1108/55-2007, č. 1111/56-2007 a č. 1128/58-2007 smerujúcich proti 
vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie:T/41 
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1000/48-2007, č. 1009/49-2007, č. 1112/53-2007, č. 1110/54-2007, č. 1127/57-2007 a č. 
1111/56-2007 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 26.2.2007)  
Správa o šetrení sťažností č. 1000/48-2007, č. 1009/49-2007, č. 1112/53-2007, č. 1110/54-2007, č. 
1127/57-2007 a č. 1111/56-2007 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie:T/41 
         
17/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 923/43-2007 
(na vysielanie programov : Dobrý striptér  zo dňa 03.02.2007, Sladkých 17  zo dňa 17.02.2007, Road 
Trip  zo dňa 17.02.2007  )  
Správa o šetrení sťažnosti č. 923/43-2007 smerujúcej  proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                 číslo licencie:T/39 
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 953/46-2007      
(na vysielanie programu Už len Bea zo dňa 24.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 953/46-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                     číslo licencie:T/39   
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č.22/07/TV o monitorovaní vysielania  Mestskej televízie Trnava 
(monitorovaný deň: 18.,19. a 25.januára 2007) 
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o. , Trnava        číslo licencie: T/78 
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20/ Kontrolný monitoring 
Správa č.33/07/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR 
(monitorovaný deň: 23.2., 2.3.2007) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o., Holíč    číslo licencie: T/108 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.38/07/TV o monitorovaní vysielania TV LocAll 
(monitorované dni: 23. a 30.3.2007) 
Vysielateľ: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec  číslo licencie: T/127 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 39/07/TV o monitorovaní vysielania TVP 
(monitorované dni: 10. 12. a 13.04.2007) 
Vysielateľ: VIEDO TV s.r.o., Prievidza    číslo licencie: T/43 
 
23/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1494/71-2007      
(na vysielanie programu Rádiožurnál z dňa 21. 3. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1494/71-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1448/70-2007      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Ako prísť o byt zo dňa 20.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1448/70-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
25/ Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č.936/47-2007      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž  Cesta zarúbaná z dňa 20.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 936/47-2007  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
26/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 951/44-2007 
(na vysielanie programu 112 Špeciál: Blízko smrti zo dňa 16.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 951/44-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1714/90-2007      
(na vysielanie programu Aktuality regiónu)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1714/90-2007 smerujúcej proti vysielaniu TELEVÍZIE POPRAD  
Vysielateľ: TV POPRAD, s.r.o., Poprad         číslo licencie:T/123   
 
28/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1077/52-2007      
(na vysielanie z dní 30.1. a 31.1.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1077/52-2007smerujúcej proti vysielaniu televízie RTV  
Vysielateľ: Milan Janovec – RTV, Banská Bystrica              číslo licencie: T/130  
      
29/Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava   číslo licencie: T/41 
                   MAC TV s.r.o., Bratislava                     číslo licencie:T/39   
       Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
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30/SK č.: 930-PgO/O-33/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavky na program Kuriér/30.09.2006 a 08.10.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
31/SK č.: 5-PgO/O-100/2006 zo dňa 10.01.2006 
Doplnenie: Správa č. 1/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: prerušenie programu Slovensko hľadá Superstar 2 reklamným 
blokom/23.12.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
32/SK č.: 942-PgO/O-48/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Terč zabijak/08.10.2006) 
ÚK: MAC TV       číslo licencie: T/39 
 
33/SK č.: 963-PgO/O-67/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Twister/30.09.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
34/SK č.: 10-PgO/O-347/2007 zo dňa 09.01.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1946/172-2006  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok Sexuálne služby v Prahe/Reflex/25.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
35/SK č.: 964-PgO/O-68/2006 zo dňa 05.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Môj sused zabijak 2/30.09.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
36/SK č.: 944-PgO/O-49/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Dokonalá vražda/22.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
37/SK č.: 945-PgO/O-50/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Tieň smrti/22.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
38/SK č.: 9-PgO/O-346/2007 zo dňa 09.01.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1946/172-2006  
(dodržiavanie § 20 ods.3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok Sexuálne služby v Prahe/Reflex/25.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 



 5

 
39/SK č.: 303-PgO/O-1779/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 72/2005/TV z monitorovania TV Markíza  
(dodržiavanie § 20 ods.3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(dodržiavanie § 20 ods.4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(dodržiavanie § 20 ods.5  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: BIG BROTHER súboj/05.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
40/SK č.: 30-PgO/O-647/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2110/193-2006   
(dodržiavanie § 16 písm.b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/20.08.2006) 
ÚK: MAC TV  s r.o.                                         číslo licencie: T/39 
 
41/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní: 
1. 10:00 hod. – Jaroslav Oravec, Dobšiná 
 

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 389 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 07-10/1.337: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 112-LO/D-1751/2007 zo dňa 13.04.2007 
vo veci oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie  
č. TKR/131 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Fiľakovo 

 
Uznesenie č. 07-10/2.338: 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. 112-LO/D-1751/2007 zo dňa 13.04.2007, posúdila oznámenie o zmene  
registrácie č. TKR/131, doručené Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka 
konania: 

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

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

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/131 takto: 

 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/131/98 zo dňa 26.11.1998 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 
 
1. časť I. bod 4. znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
Základný súbor: 

televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 
     MusicBox/TV LocAll, FILM+, TV Óčko, MTV, M2, DUNA 
     TV, MAGYAR ATV, TV 5, CNN, PRO 7, SAT 1, RTL, 
     NAUTIK TV, HÁLÓZAT TV, RTL Klub, VIASAT  
     HISTORY, VIASAT EXPLORER, TV NOE, MGM Channel, 
     EUROSPORT, MEZZO, DUNA II 
 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  
     Rádio_FM; FUN RADIO, VIVA, rádio OKEY, Jemné  
     melódie, DANUBIUS Rádio, Juventus Rádió.“ 
 

2. časť II. bod 4. znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
Základný súbor: 

televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 
     MusicBox/TV LocAll, FILM+, TV Óčko, MTV, M2, DUNA 
     TV, MAGYAR ATV, TV 5, CNN, PRO 7, SAT 1, RTL, 
     NAUTIK TV, HÁLÓZAT TV, RTL Klub, VIASAT  
     HISTORY, VIASAT EXPLORER, TV NOE, MGM Channel, 
     EUROSPORT, MEZZO, DUNA II 
 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  
     Rádio_FM; FUN RADIO, VIVA, rádio OKEY, Jemné  
     melódie, DANUBIUS Rádio, Juventus Rádió.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/390: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/131 v SK: 112-LO/D-
1751/2007 zo dňa 13.04.2007 účastníkovi konania (Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Fiľakovo) 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.05.2007          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 111-LO/D-1764/2007 zo dňa 13.04.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/263 
ÚK: MICRONET a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-10/3.339: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia 
§ 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla takto: v správnom konaní č. 111-LO/D-
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1764/2007, začatom dňa 13.04.2007 vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o 
registráciu retransmisie v káblovom distribučnom systéme (ďalej aj “KDS”) účastníka konania: 
 
MICRONET a.s. 
Stará Prievozská 2 
821 09 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

m e n í  
 
registráciu retransmisie č. TKR/263 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/263/2006 zo dňa 19.09.2006 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle potvrdenia 
Telekomunikačného úradu SR o splnení oznamovacej povinnosti zo dňa 27.07.2006 
    - hlavná stanica – lokalita: Kopčianska ul., Bratislava 
  
2. Územný rozsah vysielania: mesto Bratislava 
  
3. Počet prípojok: 5000 
 
4. Ponuka programových služieb:  
  
  4.1. Základná programová ponuka: 
televízne programové služby:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, MusicBox, ČT1, ČT2, 
    ČT24, TV NOE, Film +, Zone Romantica, Zone Reality, Discovery 
    Channel, Animal Planet, MTV Europe, VH1, Eurosport, CNNI, AXN, 
    Minimax/A+, Jetix, Spektrum, Euro News, BBC World, TV Paprika, 
    ORF1, ORF2, PRO7, RTL, SAT1, Deutsche Welle, Prima 
 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio 
    Regina; FUN RADIO, rádio OKEY, Rádio EXPRES, Jemné melódie, 
    VIVA 
 
  4.2. Rozšírený súbor: 
televízne programové služby:  CS film, FILM BOX, Viasat History, Viasat Explorer, Galaxie sport, 
    Eurosport 2, ESPN Classic, TV Óčko, Hustler TV, TV Deko 
 
  4.3. Prémiové programy:  
televízne programové služby:  NONSTOP KINO, XXX Xtreme, HBO, HBO2, Cinemax, Cinemax2 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/391: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 111-LO/D-1764/2007 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (MICRONET a.s., Bratislava) a vyzve na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 22.06.2007          Z: LO 
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K bodu 4/ 
SK: 4-LO/D-165/2007 zo dňa 09.01.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/180 – návrh na zastavenie konania 
ÚK: Televízia RUŽA, s.r.o., Ružomberok 
 
Rada odročila rozhodovanie o tomto bode. 
 
Úloha č. 07-10/392: Kancelária Rady požiada Slovenskú poštu o reklamáciu doručenky č. 
1456/2007/LO a po výsledku reklamačného konania pripraví návrh uznesenia.  
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 136-LO/D-1993/2007 zo dňa 03.05.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na krátkodobé rozhlasové terestriálne vysielanie 
ÚK: Jaroslav Oravec, Dobšiná 
ÚP: 10:00 hod.  
 
Uznesenie č. 07-10/5.340: 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 krátkodobé rozhlasové terestriálne vysielanie, v správnom konaní č. 136-LO/D-
1993/2007 zo dňa 03.05.2007, účastníka konania: 
 
Jaroslav Oravec 
Jarková 342 
049 25 Dobšiná 
  
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 § 55 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania 
  

u d e ľ u j e 
 

Jaroslavovi Oravcovi, Jarková 342, 049 25 Dobšiná 
 

licenciu č. R/ ... 
na krátkodobé rozhlasové terestriálne vysielanie  

  
na dobu od 29.06.2007 do 01.07.2007, za týchto  podmienok: 
 

„I. 
 
(1) Názov programovej služby: Rádio Dobšinský kopec 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: od 29.06.2007 do 01.07.2007 
(3) Časový rozsah vysielania: 11 hodín denne 
(4) Územný rozsah vysielania: mesto Dobšiná a okolie, dané dosahom vysielača 
(5) Jazyk vysielania: slovenský 

  
II. 

 
Právne skutočnosti držiteľa licencie: 
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Jaroslav Oravec, trvalý pobyt Jarková 342, 049 25 Dobšiná  
  

III.   
 

1)  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 
dňa 03.05.2007 (č. podania 1993/2007):  

  
Programy: % 
1. Spravodajstvo:  - % 
2. Publicistika: 

 2.1 Politická publicistika: - % 
 2.2 Ostatná publicistika: - % 
3. Dokumentárne programy: - % 
4. Dramatické programy:  - % 
5. Zábavno-hudobné programy: - % 
6. Hudobné programy: - % 
7. Vzdelávacie programy: - % 
8. Náboženské programy : - % 
9. Športové programy: - % 
  
2) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

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

verejnom záujme:  0 % 
4) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 

- CD alebo DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
 

  
IV. 

 
Programová služba je vysielaná na frekvencii 100,0 MHz Dobšiná 
Maximálne vyžiarený výkon: 5 W (7dBW) 
Číslo frekvenčného listu: Č. j. 2344/10/2007 
Platnosť: od 29.06.2007 do 01.07.2007 
Frekvenčný list bol vydaný dňa 14.05.2007 Telekomunikačným úradom SR“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/393: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 136-LO/D-1993/2007, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania p. Jaroslavovi Oravcovi, Dobšiná. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 117-LO/D-1952/2007 zo dňa 27.04.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS a internetu 
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-10/6.341: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia 
§ 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla takto: v správnom konaní č. 117-LO/D-
1952/2007, začatom dňa 27.04.2007 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
prostredníctvom káblového distribučného systému (ďalej aj “KDS”) a prostredníctvom internetu, 
účastníka konania: 
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Slovanet, a.s. 
Záhradnícka 151 
821 08 Bratislava 2 
 
posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 27.04.2007 a vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 
Z. z. 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/*** 

  
za nasledujúcich podmienok: 
  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  

- hlavná stanica – Miletičova 3, Bratislava 2 
    
2.   územný rozsah vysielania: územie Slovenskej republiky 
  
3. počet prípojok: 500 
 
4. ponuka programových služieb:  
  
Základný súbor: 
Televízne programové služby:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, RTL, SAT1 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 
     Regina, Rádio Patria, Rádio Devín; VIVA, rádio OKEY, 
     Rádio SiTy, Rádio Lumen, FUN RADIO, Jemné melódie, 
     Rádio EXPRES 
 
Rozšírený súbor: 
Televízne programové služby:  Zone Reality, Zone Romantica, Zone Club, MTV Europe, VH1, 
    Animal Planet, Discovery Channel, Eurosport, Eurosport 2,  
    Cartoon Network/TCM, CNN, FILM+ 
 
Tématický súbor hudobný: 
Televízne programové služby:  MTV Base, MTV Hits, MTV2, VH1 Classic 
 
Tématický súbor dokumentárny: 
Televízne programové služby: Disovery Travel & Living, Discovery Science, Discovery 
Civilization 
 
Tématický súbor filmový: 
Televízne programové služby:  Filmbox, CSfilm 
 
Tématický súbor detský: 
Televízne programové služby:  Minimax/Anime+ 
 
Tématický súbor športový: 
Televízne programové služby:  Galaxie sport, SPORT1 
 
Tématický súbor pre dospelých: 
Televízne programové služby:  Hustler TV, XXX Xtreme 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-10/394: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 117-LO/D-1952/2007 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (Slovanet, a.s., Bratislava) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 22.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 134-LO/D-1978/2007 zo dňa 02.05.2007  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie  č. TKR/128, poskytovanej prostredníctvom KDS v obci 
Plavecký Štvrtok. 
ÚK: Ing. Miroslav Švajdlenka, Plavecký Štvrtok 
 
Uznesenie č. 07-10/7.342: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán vecne 
príslušný podľa § 4 a § 5  ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom 
v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 134-LO/D-1978/2007 začatom dňa 
02.05.2007, vo veci zrušenia registrácie retransmisie  č. TKR/128 účastníka konania: 
 
Ing. Miroslav Švajdlenka 
Plavecký Štvrtok č. 710 
900 68 Plavecký Štvrtok 
 
a po zistení potrebných dokladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 rozhodnutie:  
 
Rada podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
ruší registráciu retransmisie č. TKR/128 

 
z dôvodu, že o to prevádzkovateľ Ing Miroslav Švajdlenka, bytom Plavecký Štvrtok č.710 , listom 
doručeným Rade dňa 02.05.2007 požiadal.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/395: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/128   v SK č. : 134-LO/D-1978/2007 
účastníkovi konania, Ing. Miroslavovi Švajdlenkovi, bytom Plavecký Štvrtok. 
T: 22.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 114-LO/D-1906/2007 zo dňa 25.04.2007 
vo veci  zmeny  registrácie retransmisie č. TKR/138, z dôvodu zmeny ponuky programovej služby 
ÚK: KABELOVKA, spol.  s r.o., Plavnica 
 
Uznesenie č. 07-10/8.343: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 114-
LO/D-1906/2007 zo dňa 25.04.2007, vo veci  zmeny  registrácie retransmisie č. TKR/138, 
prevádzkovateľa retransmisie - účastníka konania: 
 
KABELOVKA, spol.  s r.o. 
Plavnica č. 121 
065 45 Plavnica 
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a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

  
m e n í 

 
registráciu retransmisie č. TKR/138 nasledovne:    
Rozhodnutie o registrácie retransmisie č. TKR/138/99 zo dňa 05.01.1999 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa v časti 4. Ponuka programových služieb mení takto:   
„4.  Ponuka programových služieb:   
      základný súbor:  
      televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Infokanál  
 ( vlastné vysielanie na základe licencie č. T/107) ČT 1, 

ČT 2,   TV NOE, ÓČKO 
  rozhlasové programové služby:        Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Jemné melódie,   

Rádio VIVA 
     rozšírený súbor:  -„ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/396: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 114-
LO/D-1906/2007 účastníkovi konania, spol.  KABELOVKA, s.r.o., Plavnica a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 69-LO/D-1196/2007 zo dňa 08.03.2007 
vo veci  žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom systému MMDS 
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca  
 
Uznesenie č. 07-10/9.344: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 69-LO/D-1196/2007 zo dňa 08.03.2007, vo 
veci žiadosti o registráciu retransmisie systémom MMDS, prostredníctvom  vysielačov MMDS Stará 
Bystrica, MMDS Čierne, MMDS Turzovka, MMDS Kysucké Nové Mesto a MMDS Skalité 
žiadateľa: 
 
OTS, s.r.o.  
Štúrova 1706 
022 01 Čadca 
 
(ďalej len „účastník konania“)posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 08.03.2007 a  po zistení 
skutočností potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z. toto 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie  

 
č. TKR/... 

 
za nasledovných podmienok:  
„1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa : 
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1.1. Rozhodnutia č. 9410741002 zo dňa 24.05.2004, vydaného Telekomunikačným úradom SR, 
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie rádiového zariadenia MMDS Stará Bystrica: 
- pridelené frekvenčné pásmo: 2520 – 2690 MHz (do 31.12.2007) 
- umiestnenie – lokalita: severne nad stredom obce 
- počet kanálov: 10  

1.2. Rozhodnutia č. 9310741011 zo dňa 01.12.2003, vydaného Telekomunikačným úradom SR, 
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie rádiového zariadenia MMDS Čierne: 
- pridelené frekvenčné pásmo: 2520 – 2690 MHz (do 31.12.2007) 
- umiestnenie – lokalita: Čierne (budova materskej školy) 
- počet kanálov: 10 

1.3. Rozhodnutia č. 9310741012 zo dňa 01.12.2003, vydaného Telekomunikačným úradom SR, 
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie rádiového zariadenia MMDS Turzovka: 
- pridelené frekvenčné pásmo: 2520 – 2690 MHz (do 31.12.2007) 
- umiestnenie – lokalita: Turzovka (miestna časť Bukovina) 
- počet kanálov: 10 

1.4. Rozhodnutia č. 9510741011 zo dňa 19.07.2005, vydaného Telekomunikačným úradom SR, 
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie rádiového zariadenia MMDS Kysucké Nové Mesto: 
- pridelené frekvenčné pásmo: 2200 – 2300 MHz (do 31.12.2010) 
- umiestnenie – lokalita: Kysucké Nové mesto (Klementisova, bl. 1038 ) 
- počet kanálov: 12 

1.5. Rozhodnutia č. 9610741004 zo dňa 07.03.2006, vydaného Telekomunikačným úradom SR, 
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie rádiového zariadenia MMDS Skalité: 
- pridelené frekvenčné pásmo: 2200 – 2300 MHz (do 31.12.2010) 
- umiestnenie – lokalita: Skalité (lokalita Poľana) 
- počet kanálov: 12 
 

2.  Územný rozsah retransmisie:   
 Stará Bystrica 
 Čierne 
 Turzovka 
 Kysucké Nové Mesto 
 Skalité 
3.  Počet  účastníkov ( prípojok):  
 Stará Bystrica:   350 
 Čierne:   305 
 Turzovka:   400 
 Kysucké Nové Mesto:   300 
 Skalité:   300 
 Spolu: 1655 
  
4. Ponuka programových služieb: 

4.1. MMDS Stará Bystrica   
 Televízne programové služby: 
      základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 

Prima, Music Box/Óčko, NAUTIK TV, Galaxie Sport, 
Kysucké televízne vysielanie (KTV)   

 rozšírený súbor:      -  
             rozhlasové programové služby: - 

4.2. MMDS  Čierne   
 Televízne programové služby: 

              základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 
Prima, Music Box/Óčko, Galaxie Sport 

              rozšírený súbor:      -  
              rozhlasové programové služby: - 

4.3. MMDS Turzovka   
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 Televízne programové služby: 
      základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 

Prima, Music Box/Óčko, Galaxie Sport   
 rozšírený súbor:      -  

             rozhlasové programové služby: - 
4.4. MMDS Kysucké Nové Mesto   
 Televízne programové služby: 
      základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 

Prima, Music Box/Óčko, NAUTIK TV, Galaxie Sport, 
Kysucké televízne vysielanie (KTV)   

 rozšírený súbor:      -  
             rozhlasové programové služby: - 

4.5. MMDS Skalité   
 Televízne programové služby: 
      základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 

Prima, Music Box/Óčko, NAUTIK TV, ČT 4 – sport, 
MINIMAX   

 rozšírený súbor:      -  
             rozhlasové programové služby: -“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/397: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 69-LO/D-1196/2007 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (OTS, s.r.o.) a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 22.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 95-LO/D-1507/2007 zo dňa 27.03.2007 
vo veci  zmeny  registrácie retransmisie č. TKR/247, z dôvodu zmeny ponuky programovej služby 
ÚK: e-Net  s.r.o., Senec 
 
Uznesenie č. 07-10/10.345: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 95-
LO/D-1507/2007 zo dňa 27.03.2007, vo veci  zmeny  registrácie retransmisie č. TKR/247, 
prevádzkovateľa retransmisie - účastníka konania: 
 
e-Net, s. r.o. 
Lichnerova 35 
903 01 Senec 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  
 

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

m e n í 
 
registráciu retransmisie č. TKR/247 zo dňa 11.01.2006  v bode č. 4 nasledovne: 
Bod 4.  časť televízne programové služby sa mení a znie takto:    
„4. Ponuka programových služieb:   

Základný súbor (Mini):  
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televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, Prima, TA 3, JOJ, M1, eSCe TV 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 
     Regina; Rádio Expres, FUN radio, Rádio OKEY 
       
Rozšírený súbor (Maxi):    STV 1, STV 2, TV Markíza, Prima, TA 3, JOJ, M1, eSCe TV, 
     ČT1, ČT2, Nautik TV, ORF1, Music Box, SAT1, VIVA, 
     CNN, Jetix, Eurosport CZ, Spektrum, Hallmark, Galaxia 
     sport, MTV Europe, Animal Planet, Discovery Channel, 
     Cartoon Network, Film+, Kinder Kanal, PRO 7, VH1 Europe, 
     MiniMax/Anime+, SPORT1, MGM, ARTE, RTL CLUB, 
     Zone Club, Zone Romantica, XXX Xtreme, Duna TV, Blue 
     Hustler 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 
     Regina; Rádio Expres, FUN radio, Rádio OKEY 
     
Prémiový súbor (HBO) :  HBO, HBO 2 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/398: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 95-LO/D-
1507/2007 účastníkovi konania, spol.  e-Net s.r.o., Senec a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 128-LO/D-1801/2007 zo dňa 17.04.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/183  z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb podľa podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: MANAGER SYSTEMS s.r.o., Trenčín  
 
Uznesenie č. 07-10/11.346: 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. 128-LO/D-1801/2007 zo dňa 17.04.2007, posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/237 účastníka konania, spoločnosti: 
    
MANAGER SYSTEMS, s.r.o. 
Opatovská 53 
911 01 Trenčín 
 
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
 

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

m e n í 
 
registráciu retransmisie č. TKR/237 nasledovne: 
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/237/2001 z 05.06.2001 v znení neskorších zmien sa 
mení nasledovne:  
 
Bod 4 sa mení a znie: 
 
„Ponuka programových služieb:  
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- lokalita : ul. Kyjevská 2491/6, Trenčín: 
 
-  základný súbor: 
 
a. televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ,TV Trenčín, 
      ČT1, ČT2, PRIMA 
b. rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO,  
      RÁDIO_FM; Rádio Dúha, Rádio EXPRES 
 
- rozšírený súbor::  
 
a. televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ,TV Trenčín, 
      TV 5, Animal Planet, Galaxie Sport, JETIX, Music Box, 
      Discovery Channel, Hallmark, Viasat History, Viasat  
      Explorer, VOX, PRO 7, RTL, EUROSPORT 
b. rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO,  
      RÁDIO_FM; Rádio Dúha, Rádio EXPRES     
 
- lokalita : ul. Hodžova 39, Trenčín: 
        
- základný súbor: 
 
a. televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ,TV Trenčín, 

     ČT1, ČT2, PRIMA 
b. rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO,  

     RÁDIO_FM; Rádio Dúha, Rádio EXPRES 
 
- rozšírený súbor: 
 
a. televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ,TV Trenčín, 
    TV 5, Galaxie Sport, JETIX, Discovery Channel, Hallmark, 
    Spektrum,  Viasat History, Viasat Explorer, VOX, PRO 7, 
    RTL, MTV, EUROSPORT  
b. rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, 
    RÁDIO_FM; Rádio Dúha, Rádio EXPRES     
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/399: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania písomné rozhodnutie o zmene 
registrácie retransmisie č. TKR/237 v správnom konaní č. 128-LO/D-1801/2007 a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 80-LO/D-1370/2007 zo dňa 19.03.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/86 podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny 
programovej skladby vysielania, zmeny podielu programových typov vysielania, zmeny podielu 
vysielacieho  času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme, zmeny názvu 
programovej služby a zmeny právnych skutočností spoločnosti 
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o., Dolný Kubín 
 
Uznesenie č. 07-10/12.347: 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. 
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80-LO/D-1370/2007  zo dňa 19.03.2007, posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/86, účastníka 
konania: 
 
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o. 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2  
Dolný Kubín 026 27 
  
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 § 51 ods. 5 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania 

  
mení  

 
licenciu č. T/86 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/86/97 zo dňa 15.07.1997 v znení neskorších zmien sa 
menia a v plnom znení znejú nasledovne :  
 

 
 „I. 

 
(1) Názov programovej služby: Televízia mesta Dolný Kubín 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 168/týždenne  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny – mesto Dolný Kubín    
(5) Jazyk vysielania: slovenský 

  
II. 

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

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina , oddiel 
Sro, vložka č. 10694/L, zo dňa 11.04.2007 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina , oddiel Sro, vložka č. 10694/L, zo dňa 
11.04.2007 
 

III. 
 
1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 

Rade dňa 19.03.2007 (č. podania 1370/2007):  
  

a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max.  94 % 
     2. Programy : min 6 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 57% 

2. Publicistika: 43% 
 2.1 Politická publicistika: 29 % 
 2.2 Ostatná publicistika:  14 % 
3. Dokumentárne programy:  0  % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné  programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
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7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy: 0 % 

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

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

verejnom záujme:  6 % 
4) 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. : 0  % 

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

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

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

8) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
 - DVD,VHS 

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom týchto káblových distribučných systémov: 
a. / KDS prevádzkovateľa retransmisie UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava, TKR/13 
b./ MMDS prevádzkovateľa retransmisie Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok, TKR/ 223   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/400: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 80-LO/D-1370/2007, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Infoštúdio mesta Dolný Kubín, 
spol. s r.o., Dolný Kubín. 
T: 22.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 127 – LO/D – 1721/2007, zo dňa 11.04.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2001 Z. z. – zmena programovej 
ponuky  
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-10/13.348: 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. 127-LO/D-1721/2007, vedenom vo veci oznámenia 
zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti: 
 
RADIO, a.s. 
Prešovská 39 
821 02 Bratislava 
 
po zistení a posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 m e n í 
 
licenciu č. R/71 na rozhlasové  vysielanie nasledovne: 

 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/71/1999 zo dňa 26.11.1999 v znení neskorších zmien sa časť III. 
mení a znie:  
 „III. 
 
Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby doručenej Rade dňa 
11.04.2007: 
1. Programové typy:  

1. Spravodajstvo – min. 2,8 % 
2. Publicistika – min. 1,1 % 

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

3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou- 
-detské programy – 0 %“ 
-náboženské programy – 0 % 
-literárno-dramatické programy – 0 % 
-zábavné programy- min. 8,8 % 
-hudobné programy- min. 86 % 

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

3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený 
z celkového vysielacieho času: 0 %“. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/401: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 127-LO/D-1721/2007 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.06.2007          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1312/64-2007, č.1353/66-2007      
(na vysielanie programu Dobrý deň, Slovensko z dňa 8. 3. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1312/64-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu  
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-10/14.349: 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 sťažností č.1312/64-2007 a č.1353/66-2007 začína správne konanie voči Slovenskému 
rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia  § 16 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním príspevku o podnikaní zdravotných poisťovní v programe 
Dobrý deň, Slovensko zo dňa 8.03.2007 o cca 10.47 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. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-10/402: 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: 05.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-10/403: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 01.05.2007          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1108/55-2007, č. 1111/56-2007 a č. 1128/58-2007 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1.3.2007)  
Správa o šetrení sťažností č. 1108/55-2007, č. 1111/56-2007 a č. 1128/58-2007 smerujúcich proti 
vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie:T/41 
 
Uznesenie č. 07-10/15.350: 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 sťažností č. 1108/55-2007, č.1111/56-2007, č. 1128/58-2007 začína správne konanie voči 
vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím záznamu vysielania zo dňa 1.3.2007 na vyžiadanie 
Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/404: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-10/15.351: 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 sťažností č. 1108/55-2007, č.1111/56-2007 a č. 1128/58-2007 začína správne konanie voči 
vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 20 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním príspevku  Našli vinníkov v programe Televízne Noviny zo 
dňa 01.03.2007 o cca 19:00 hod., ktorý  mohol narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin 
maloletých.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/405: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-10/405.1: Kancelária Rady zašle sťažovateľom informáciu o začatí správneho konania. 
T: 1.6.2007          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 1000/48-2007, č. 1009/49-2007, č. 1112/53-2007, č. 1110/54-2007, č. 1127/57-2007 a č. 
1111/56-2007 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 26.2.2007)  
Správa o šetrení sťažností č. 1000/48-2007, č. 1009/49-2007, č. 1112/53-2007, č. 1110/54-2007, č. 
1127/57-2007 a č. 1111/56-2007 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava   číslo licencie:T/41 
 
Uznesenie č. 07-10/16.352: 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 sťažností č. 1000/48-2007, č.1009/49-2007, č. 1112/53-2007, č. 1110/54-2007, č. 1127/57-
2007, č. 1111/56-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s 
r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím 
záznamu vysielania zo dňa 26.2.2007 na vyžiadanie Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/406: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-10/16.353: 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 sťažností č. 1000/48-2007, č.1009/49-2007, č. 1112/53-2007, č. 1110/54-2007, č. 1127/57-
2007, č. 1111/56-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s 
r.o., vo veci možného porušenia § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním 
príspevku Brutálna zábava v programe Televízne Noviny zo dňa 26.02.2007 o cca 19:00 hod., ktorý  
mohol narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/407: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-10/407.1: Kancelária Rady zašle sťažovateľom informáciu o začatí správneho konania. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 923/43-2007 
(na vysielanie programov: Dobrý striptér  zo dňa 03.02.2007, Sladkých 17  zo dňa 17.02.2007, Road 
Trip  zo dňa 17.02.2007  )  
Správa o šetrení sťažnosti č. 923/43-2007 smerujúcej  proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                 číslo licencie:T/39 
 
Uznesenie č. 07-10/17.354: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
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„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 923/43-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia  § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu Deuce 
Bigalow: Dobrý striptér dňa 03.02..2007 o cca 20:13hod., čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania programov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/408: 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: 05.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-10/409: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-10/17.355: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe Správy o šetrení 
sťažnosti č. 923/43-2007  začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že vysielateľ neposkytol 
Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Sladkých 17 zo dňa 17.02.2007 
v zodpovedajúcej kvalite.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/410: 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: 05.06.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-10/17.356: 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. 923/43-2007, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o.  a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa programu Sladkých 17 za 
nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/411: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-10/17.357: 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. 923/43-2007, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o.   a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v časti týkajúcej sa programu Road Trip za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-10/412: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-10/17.358: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy šetrení 
sťažnosti  č. 923/43-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 s odkazom na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti s tým, že dňa 17.02.2007 o cca 20:11hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Road 
Trip, pričom odvysielal informácie propagačného charakteru o programe televízie JOJ, ktoré mohli 
byť reklamou podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a ktoré neboli zreteľne oddelené od iných 
častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/413: 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: 05.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 953/46-2007      
(na vysielanie programu Už len Bea zo dňa 24.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 953/46-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                   číslo licencie:T/39   
 
Uznesenie č. 07-10/18.359: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 953/46-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ začína správne 
konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu Už len Bea zo dňa 24.02.2007 o cca 11.28 hod., 
v ktorom mohlo dôjsť k nezohľadneniu vekovej vhodnosti programu 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. 07-10/414: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-10/415: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
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Správa č.22/07/TV o monitorovaní vysielania  Mestskej televízie Trnava 
(monitorovaný deň: 18.,19. a 25.januára 2007) 
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o. , Trnava        číslo licencie: T/78 
 
Uznesenie č. 07-10/19.360: 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. 22/2007/TV z monitorovania vysielania 
Mestskej televízie Trnava konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 18.01.2007 , 19.01.2007 
a 25.01.2007 vysielateľa  Mestská televízia, s.r.o. s licenciou č. T/78 nebolo zistené porušenie  
právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/416: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.33/07/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR 
(monitorovaný deň: 23.2., 2.3.2007) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o., Holíč   číslo licencie: T/108 
 
Uznesenie č. 07-10/20.361: 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. 33/2007/TV z monitorovania vysielania 
TV WYWAR konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 23.2.2007 a 2.3.2007 vysielateľa  
Quartex group, s.r.o. s licenciou č. T/108 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/417: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.38/07/TV o monitorovaní vysielania TV LocAll 
(monitorované dni: 23. a 30.3.2007) 
Vysielateľ: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec  číslo licencie: T/127 
 
Uznesenie č. 07-10/21.362: 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. 38/2007/TV z monitorovania vysielania 
TV LocAll konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 23.03.2007 a 30.03.2007 vysielateľa  
KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec s licenciou č. T/127 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/418: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
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Správa č. 39/07/TV o monitorovaní vysielania TVP 
(monitorované dni: 10. 12. a 13.04.2007) 
Vysielateľ: VIEDO TV s.r.o., Prievidza   číslo licencie: T/43 
 
Uznesenie č. 07-10/22.363: 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. 39/2007/TV z monitorovania vysielania 
TVP konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 10.4.2007,  12.4.2007 a 13.4.2007 vysielateľa  
VIDEO TV s.r.o., Prievidza s licenciou č. T/43 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/419: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1494/71-2007      
(na vysielanie programu Rádiožurnál z dňa 21. 3. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1494/71-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-10/23.364: 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. 1494/71-2007, vedenú voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona 
a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č.07-10/420: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1448/70-2007      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Ako prísť o byt zo dňa 20.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1448/70-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 07-10/24.365: 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. 1448/70-2007, 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. 07-10/421: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Šetrenie sťažnosti  
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Sťažnosť č.936/47-2007      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž  Cesta zarúbaná z dňa 20.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 936/47-2007  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-10/25.366: 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. 936/47-2007, 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. 07-10/422: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 26/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 951/44-2007 
(na vysielanie programu 112 Špeciál: Blízko smrti zo dňa 16.2.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 951/44-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-10/26.367: 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. 951/44-2007, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/423: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 27/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1714/90-2007      
(na vysielanie programu Aktuality regiónu)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1714/90-2007 smerujúcej proti vysielaniu TELEVÍZIE POPRAD  
Vysielateľ: TV POPRAD, s.r.o., Poprad         číslo licencie:T/123   
 
Uznesenie č. 07-10/27.368: 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. 1714/90-2007, vedenú voči vysielateľovi TV POPRAD, s.r.o., a uznala sťažnosť 
v zmysle § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/424: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 01.06.2007          Z: PKO 
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Úloha č. 07-10/425: Kancelária Rady zrealizuje monitoring programov Aktuality regiónu vysielateľa 
TV POPRAD, s.r.o. 
T: 31.12.2007          Z: PgO 
 
K bodu 28/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1077/52-2007      
(na vysielanie z dní 30.1. a 31.1.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1077/52-2007smerujúcej proti vysielaniu televízie RTV  
Vysielateľ: Milan Janovec – RTV, Banská Bystrica              číslo licencie: T/130  
 
Uznesenie č. 07-10/28.369: 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. 1077/52-2007, vedenú voči vysielateľovi Milan Janovec - RTV a uznala sťažnosť 
v zmysle § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/425: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 29/  
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/41 
                   MAC TV s.r.o., Bratislava                     číslo licencie:T/39   
       Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 07-10/29.370: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. na 
základe Informácii o štatistike o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. 
štvrťrok 2007 začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej televízii vo 
veci možného porušenia § 25 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v mesiacoch 
február a marec 2007 na vysielacom okruhu Jednotka a v mesiacoch január a február 2007 na 
vysielacom okruhu Dvojka mohlo dôjsť k nezabezpečeniu najmenej 20% podielu nezávislej  
európskej produkcie z  vysielacieho času. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/426: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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 30/  
SK č.: 930-PgO/O-33/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavky na program Kuriér/30.09.2006 a 08.10.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 



 28

Uznesenie č. 07-10/30.371: 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. 930-PgO/O-33/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona v časti 
týkajúcej sa upútavky na program Kuriér odvysielanej dňa 08.10.2006 o cca 13:32 hod. 

 
porušil  

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

 
tým, 

 
že dňa 08.10.2006 o cca 13:32 hod. odvysielal v upútavke na program Kuriér scény násilia a scény 
znázorňujúce používanie strelných zbraní, 

 
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. 07-10/427: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-10/30.372: 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. 930-PgO/O-33/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona v časti 
týkajúcej sa upútavky na program Kuriér odvysielanej dňa 30.09.2006 o cca 19:06 hod.  

 
porušil  

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

 
tým, 

 
že dňa 30.09.2006 o cca 19:06 hod. odvysielal v upútavke na program Kuriér 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. 
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Úloha č. 07-10/428: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 31/  
SK č.: 5-PgO/O-100/2006 zo dňa 10.01.2006 
Doplnenie: Správa č. 1/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: prerušenie programu Slovensko hľadá Superstar 2 reklamným 
blokom/23.12.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-10/31.373: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 5-PgO/O-100/2006 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že zaradil reklamu počas programu Slovensko hľadá Superstar 2, ktorý bol vysielaný dňa 23.12.2005 
o cca 20.00 hod.,   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) vo výške 4.000. 000,– Sk, slovom štyrimilióny 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. 07-10/429: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania 
vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej televízii 
T: 22.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 32/  
SK č.: 942-PgO/O-48/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Terč zabijak/08.10.2006) 
ÚK: MAC TV       číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 07-10/32.374: 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. 942-PgO/O-48/2006 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 14.48hod., 19.13hod, 19.22 hod a 20.43hod odvysielal v upútavke na 
program Terč Zabijak 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. 07-10/430: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 33/  
SK č.: 963-PgO/O-67/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Twister/30.09.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-10/33.375: 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. 963-PgO/O-67/2006 MAC TV s.r.o. 

 
 

I. porušil povinnosť  
 

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

tým, 
 

že dňa 30.09.2006 o cca 16:30 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Twister, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 



 31

 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

II. porušil povinnosť  
 

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

tým, 
 
že dňa 30.09.2006 o cca 16:30 hod. nezabezpečil, aby vysielanie reklamy v programe Twister bolo 
rozoznateľne a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby nebolo zameniteľné 
s inými zložkami programovej služby, 

 
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.“ 
 
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. 07-10/431: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 34/  
SK č.: 10-PgO/O-347/2007 zo dňa 09.01.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1946/172-2006  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok Sexuálne služby v Prahe/Reflex/25.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-10/34.376: 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. 10-PgO/O-347/2007 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa   
§ 30 ods. 1 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. 
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Úloha č. 07-10/432: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi zastavenie konania účastníkovi, spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 22.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-10/433: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 35/  
SK č.: 964-PgO/O-68/2006 zo dňa 05.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Môj sused zabijak 2/30.09.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-10/35.377: 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. 964-PgO/O-69/2006 MAC TV s. r.o. 
 

I. porušil povinnosť  
 

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

tým, 
 

že dňa 30.09.2006 o cca 22:01 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Môj sused zabijak 2, 
 

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. 
 

II. porušil povinnosť  
 

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

tým, 
 
že dňa 30.09.2006 o cca 22:01 hod. nezabezpečil, aby vysielanie reklamy v programe Môj sused 
zabijak 2 bolo rozoznateľne a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby nebolo 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

 
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. 
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Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 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. 07-10/434: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 36/  
SK č.: 944-PgO/O-49/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Dokonalá vražda/22.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-10/36.378: 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. 944-PgO/O-49/2006 spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil  

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

tým, 
 
že dňa 22.09.2006 o cca 22:07hod. odvysielal v upútavke na program Dokonalá vražda 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. 07-10/435: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 37/  
SK č.: 945-PgO/O-50/2006 zo dňa 19.12.2006 
Doplnenie: Správa č. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza a TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Tieň smrti/22.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 07-10/37.379: 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. 945-PgO/O-50/2006 spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil  

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

 
tým, 

 
že dňa 22.09.2006 o cca 19:59 hod., 20:41 hod. a  21:14 hod. odvysielal v upútavke na program Tieň 
smrti 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. 07-10/436: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 38/  
SK č.: 9-PgO/O-346/2007 zo dňa 09.01.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1946/172-2006  
(dodržiavanie § 20 ods.3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok Sexuálne služby v Prahe/Reflex/25.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-10/38.380: 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. 9-PgO/O-347/2007 spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 25.09.2006 o cca 19.37 hod odvysielal v rámci programu Reflex príspevok  Sexuálne služby v 
Prahe, ktorý by svojím obsahom mohol ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých 
alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 



 35

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 200.000,– Sk, slovom dvestotisíc 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. 
 

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

tým, 
 
že dňa 25.09.2006 o cca 19.37 hod odvysielal v rámci programu Reflex príspevok  Sexuálne služby v 
Prahe, bez zohľadnenia jeho vekovej vhodnosti pre maloletých pri jeho zaradení do vysielania, 
 

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. 
 
 

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

tým, 
 
že pri klasifikácií programu Reflex, v rámci ktorého dňa 25.09.2006 o cca 19.37 hod. odvysielal 
príspevok Sexuálne služby v Prahe, neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade 
s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. určila Rada 
 
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 200.000,– Sk, slovom dvestotisíc 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 uhradiť ju na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-10/437: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-10/437.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 39/  
SK č.: 303-PgO/O-1779/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 72/2005/TV z monitorovania TV Markíza  
(dodržiavanie § 20 ods.3  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(dodržiavanie § 20 ods.4  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(dodržiavanie § 20 ods.5  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: BIG BROTHER súboj/05.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-10/39.381: 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. 303-PgO/O-1779/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

porušil 
 

1. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 05.10.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program „BIG BROTHER súboj“, ktorý by mohol 
ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a 
emocionálny stav,  
 
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. h) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1.000.000,– Sk, slovom jedenmilión 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. 
 

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

tým, 
 
že dňa 05.10.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program „BIG BROTHER súboj“, pri ktorého zaradení 
do vysielania nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť pre maloletých,  
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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. 
 
 

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

tým, že dňa 05.10.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program „BIG BROTHER súboj“, pri ktorom 
neuplatnil jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia 
§ 20 ods. 6 určila Rada, 
 
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. d) 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. 07-10/438: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 40/  
SK č.: 30-PgO/O-647/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2110/193-2006   
(dodržiavanie § 16 písm.b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/20.08.2006) 
ÚK: MAC TV  s r.o.                                         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-10/40.382: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. 30-PgO/O-647/2007 MAC TV s.r.o.  

 
porušil 

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

 
že dňa 20.8.2006 odvysielal príspevok Krátky slovník slovenského jazyka v programe Noviny, 
v ktorom došlo k neoddeleniu názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského 
charakteru, 
 

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. 07-10/439: 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: 22.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-10/440: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 01.06.2007          Z: PgO 
 
41/Rôzne 
1. Čerpanie rozpočtových prostriedkov za apríl roku 2007 
 
Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiac apríl roku 2007 na vedomie. 
 
2. Smernica o osobitných výdavkoch Rady pre vysielanie a retransmisiu 
    Smernica o vyhotovení, evidovaní, používaní a likvidovaní úradných pečiatok 
    Smernica o vydávaní , správe a používaní firemných kariet Diners Club 

 Smernica, ktorou sa ustanovujú podmienky poskytovania príspevku na doplnkové  
dôchodkové sporenie pre zamestnancov Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
Rada berie uvedené smernice na vedomie. 
 
3. Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
 
Uznesenie č. 07-10/40.382: Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady 
pre vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v 
znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004 schvaľuje výplatu mimoriadnych 
odmien pre všetkých členov Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - za výkon 
mimoriadnych prác pre Radu spojených predovšetkým s vypracovaním Správy o stave vysielania 
v Slovenskej republike a o činnosti Rady  pre vysielanie a retransmisiu za rok 2006.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-10/441: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien vo výplatnom termíne 
za mesiac máj 2007.    
T: 22.06.2007   Z: OEV 
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V Bratislave, 22.05.2007 
 

 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 

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


