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Zápisnica č. 11/2007 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 05.06.2007 

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
             
2/ SK: 137-LO/D-2117/2007 zo dňa  11.05.2007  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121, systémom MMDS,  z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb   
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava  
 
3/ SK: 143-LO/D-2159/2007 zo dňa 15.05.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/193 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb   
ÚK: Miloslav Vanek, Sološnica 
 
4/ SK: 109-LO/D-1798/2007 zo dňa 17.04.2007 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/42 na televízne vysielanie v KDS v Obciach Okoč 
a Veľký Meder 
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder 
 
5/ SK: 97-LO/D-1704/2007 zo dňa 10.04.2007 
vo veci oznámenia zmien, týkajúcich sa  licencie č. T/99 na televízne vysielanie v meste Pezinok 
ÚK: TV Pezinok, s.r.o., Pezinok 
 
6/ SK: 158-LO/D-1908/2007 zo dňa 25.04.2007 
vo veci oznámenia zmien, týkajúcich sa  licencie č. T/39 na televízne vysielanie programovej služby 
JOJ 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava 
 
7/ SK: 16-LO/D-412/2007 zo dňa 23.01.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS a internetu 
ÚK: KRYHA, spol. s r.o., Prešov 
 
8/ SK: 163-LO/D-2322/2007 zo dňa 24.05.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS, internetu, ViMax 
ÚK: SWAN, a.s., Bratislava 
 
9/ SK: 155-LO/D-2238/2007 zo dňa 21.05.2007 
vo veci žiadosti o zmenu technických parametrov vysielania rozhlasovej programovej služby RÁDIO 
KISS  
ÚK: Rádio KISS, s.r.o., Košice  
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10/ SK: 156-LO/D-2239/2007 zo dňa 21.05.2007 
vo veci žiadosti o zmenu technických parametrov vysielania rozhlasovej programovej služby VIVA 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
11/ SK: 130-LO/D – 1746/2007 zo dňa 13.04.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/100 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Rimavská Sobota 
 
12/ SK: 164-LO/D – 2244/2007 zo dňa 21.05.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/227 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. 
ÚK: ANTECH – Ing. Martin Brodňan, Kysucké Nové Mesto 
 
13/ SK:  161-LO/D-2145/2007 zo dňa 14.05.2007   
vo veci oznámenia zmeny  údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/88 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: KÁBEL MEDIA, s.r.o., Bratislava  
 
14/ SK: 131-LO/D-1980/2007 zo dňa 02.05.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/191 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/200 Z. z. z dôvodu zmeny 
názvu programovej služby 
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o., Galanta 
 
15/ SK: 129- LO/D- 1926/2007 zo dňa 26.04.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 57 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: IGJ Systems spol.  s r.o., Priechod 
 
16/ SK: 126-LO/D-1913/2007 zo dňa 25.04.2007   
vo veci oznámenia zmeny  údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/41 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
 
17/ SK: 102-LO/D-1555/2007 zo dňa 29.03.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/141 z dôvodu zmeny programovej skladby 
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o., Levice 
 
18/ SK: 140-LO/D-1941/2007 zo dňa 27.04.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/172 z dôvodu zmeny programovej ponuky  
ÚK: KABEL SAT-1 s.r.o., Trenčín 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 40/2007/TV o monitorovaní vysielania  Televízie Senica, Televízie Skalica, Televízie 
Myjava a Televízie Brezová pod Bradlom  
(monitorované vysielanie: TVSEN z  dňa 8.3.2007, TVS  z  dňa 9.3.2007, TVM z  dňa 16.3.2007, 
TVB z  dňa 23.3.2007 
Vysielateľ: Videoštúdio  RIS, spol. s r.o., Senica             číslo licencie: T/33 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č.41/2007/TV o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej televízie  
(monitorovaný program z  dňa 22.3.2007 a 29.3.2007) 
Vysielateľ: Devínskonovoveská  televízia,  spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/112 
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21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.42/2007/TV o monitorovaní vysielania SKV 1  
(monitorovaný program z  dňa 11.4. a 18. 4. 2007) 
Vysielateľ: Matús Marián, Snina               číslo licencie: T/30 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.17/2007/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM  
(monitorované vysielanie z dňa 15.2.2007) 
Vysielateľ: TV CENTRUM s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/178 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č.43/2007/TV o monitorovaní vysielania UPC INFO 
(monitorovaný program z dňa 27.04.2007 a 4.05.2007) 
Vysielateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/182 
 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1313/63-2007      
(na vysielanie filmu Smrtonosná zbraň 2 z dňa 11.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1313/63-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
25/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1398/67-2007      
(na vysielanie filmu Terminátor 3: Vzbura strojov z dňa 18.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1398/67-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
26/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1391/69-2007      
(na vysielanie programu Vilomeniny z dňa 5.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1391/69-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1538/76-2007     
(na vysielanie reklamných predelov z dní 9.4.2007 a 21.4.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1538/76-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
         
28/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1399/68-2007      
(na vysielanie programu Music One z dňa 17.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1399/68-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
29/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1495/72-2007      
(na vysielanie programu S.O.S. z dňa 23.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1495/72-2007  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
30/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2232/99-2007      
(na vysielanie Slovenského rozhlasu)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2232/99-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona    
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31/ SK č.: 958-PgO/O-62/2006 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 NCIS / 04.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
32/ SK č.: 959-PgO/O-63/2006 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 Posledný samuraj /04.10.2006 a 08.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41 
 
33/ SK č.: 961-PgO/O-65/2006 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 Kobra 11/08.10.2006) 
ÚK: M ARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41 
 
34/ SK č.: 946-PgO/O-51/2006 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 s názvom Október -Vaša cesta s Markízou/22.09.2006 
a 30.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                 číslo licencie: T/41 
 
35/ SK č.: 962-PgO/O-66/2006 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 Clever / 08.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
36/ SK č.: 960-PgO/O-64/2006 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 Myšlienky vraha/08.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.        číslo licencie: T/41 
 
37/ SK č.: 931-PgO/O-37/2006 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 Tábor tigrov/30.09.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
38/ SK č.: 928-PgO/O-29/2006 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 V zajatí Jakuzzy/22.09.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
39/ SK č.: 938-PgO/O-44/2006 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 Nezvestní 2 / 04.10.2006 a 08.10.2006) 
ÚK: MAC TV, s r.o.       číslo licencie: T/39 
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40/ SK č.: 934-PgO/O-40/2006 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 Môj sused zabijak 2 / 30.09.2006) 
ÚK: MAC TV  s r.o.                                         číslo licencie: T/39 
 
41/ SK č.: 950-PgO/O-55/2006 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 La Tormenta-pokušenie lásky/ 30.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
42/ SK č.: 948-PgO/O-53/2006 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 Ultimo: Infiltrovaný/ 22.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
 
43/ SK č.: 949-PgO/O-54/2006 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 Rozhodujúci úder Jackieho Chana/ 30.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 
 
44/ SK č.: 953-PgO/O-57/2006 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 Neserte nám pestúnku/ 30.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41 
 
45/ SK č.: 947-PgO/O-52/2006 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 Paparazzi/ 22.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 
 
46/ SK č.: 957-PgO/O-61/2006 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 Nájdem Ťa Sára/ 04.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41 
 
47/ SK č.: 955-PgO/O-59/2006 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 Monštrum/ 04.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
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48/ SK č.: 954-PgO/O-58/2006 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 Tajomná rieka/ 04.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
 
49/ SK č.: 956-PgO/O-60/2006 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 Príbeh o rytierovi/ 04.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 
 
50/ SK č.: 935-PgO/O-41/2006 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 Seabiscuit-dupot koní/ 22.09.2006) 
ÚK: MAC TV s r.o.                                                                            číslo licencie: T/39 
 
51/ SK č.: 951-PgO/O-56/2006 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 Aljaška v plameňoch/ 30.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
 
52/ SK č.: 936-PgO/O-42/2006 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 Šaman/ 30.09.2006) 
ÚK: MAC TV s r.o.                                                                        číslo licencie: T/39 
 
53/ SK č.: 939-PgO/O-45/2006 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 Lovkyňa tajomstiev/ 30.09.2006 a 08.10.2006) 
ÚK: MAC TV s r.o.                                                                       číslo licencie: T/39 
 
54/ SK č.: 937-PgO/O-43/2006 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 Hotel snov-prekvapenie v Mexiku/ 04.10.2006) 
ÚK: MAC TV s r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
 
55/ SK č.: 933-PgO/O-38/2006 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 Operácia Hádes/ 08.10.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
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56/ SK č.: 932-PgO/O-35/2006 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 s názvom Október na jednotke/ 30.09.2006 a 04.10.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
57/ SK č.: 940-PgO/O-46/2006 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 Nikdy nehovor nikdy/ 08.10.2006) 
ÚK: MAC TV s r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
 
58/ SK č.: 927-PgO/O-27/2006 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 Profesionál/ 04.10.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                                      
 
59/ SK č.: 929-PgO/O-31/2006 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 Kuriér/ 08.10.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
60/ Rôzne 
 

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

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 441 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 07-11/1.383: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 137-LO/D-2117/2007 zo dňa  11.05.2007  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121, systémom MMDS,  z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb   
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-11/2.384: 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. 137-LO/D-2117/2007 zo dňa 11.05.2007, posúdila  
žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121 systémom MMDS z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb z vysielačov  MMDS, prevádzkovateľa: 
 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9, 844 37 Bratislava  
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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. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.  

  
m e n í 

 
registráciu retransmisie č. TKR/121 zo dňa 29.07.1998 v znení neskorších  zmien  nasledovne: 
 
Bod 6. Digitálne kódované vysielanie s podmieneným prístupom verejnosti sa mení a znie:  
„6.3 Ponuka programových služieb: 
          televízne programové služby: 

 základný súbor :  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 
3/RING TV, MUSICBOX, Central TV, 
NAUTIK TV, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5 
MONDE, TVE, TV NOE 

           rozšírený súbor: Galaxie Sport,  Eurosport, Jetix, FILM BOX, 
Hallmark, FILM+,  Zone Reality, Animal 
Planet, Discovery Channel, National 
Geographic Channel, Spektrum, AXN, MTV, 
ViasatExplorer/Spice, Viasat History, CNN, 
VH1 

        špeciálny súbor:            Hustler TV, MTV base 
        prémiový súbor:   HBO, HBO 2 
 
       rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 

Devín, Rádio_ FM, Rádio Regina, Rádio Patria; 
FUN RADIO, Rádio OKEY, VIVA, Rádio 
EXPRES, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, 
ČRo 1, ČRo 2, ČRo 3.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/442: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121  v  SK č.: 137-LO/D-2117/2007, zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti  SATRO,  s.r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku.  
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 143-LO/D-2159/2007 zo dňa 15.05.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/193 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb   
ÚK: Miloslav Vanek, Sološnica 
 
Uznesenie č. 07-11/3.385: 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. 143-LO/D- R-2159/2007 zo dňa 15.05.2007, posúdila  
oznámenie  o zmene registrácie retransmisie č. TKR/193 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb v KDS obce Sološnica,  účastníka konania: 
 
Miloslav Vanek 
Sološnica č. 18 
906 37 Sološnica 
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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/193 zo dňa 18.09.2001  v bode č. 3. a 4 nasledovne: 
 
1. Bod 3.  časť počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok: 196“ 
2. Bod 4.  časť televízne programové služby sa mení a znie takto:    
„4. Ponuka programových služieb:   
      Základný súbor :  
      televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, 

NAUTIK TV,  ČT 1, ČT2, Prima , Discovery 
Channel, PRO 7, VIVA, Film+, TV NOE 

      rozhlasové programové služby:            Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 
Devín, Rádio Regina; Jemné melódie,  FUN 
RADIO, Rádio OKEY 

      Rozšírený súbor :   _ „ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/443: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 143-
LO/D-R-2159/2007 účastníkovi konania, Miloslavovi Vanekovi, bytom Sološnica a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 109-LO/D-1798/2007 zo dňa 17.04.2007 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/42 na televízne vysielanie v KDS v Obciach Okoč 
a Veľký Meder 
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder 
 
Uznesenie č. 07-11/4.386: 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. 109-LO/D- 1798/2007 zo dňa 17.04. 2007 posúdila 
žiadosť o predĺženie platnosti licencie na  televízne vysielanie č. T/42 podľa § 52 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z., doručenú účastníkom konania: 
 
František Kováts 
Lesná 2044/95 
932 01 Veľký Meder 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto     

rozhodnutie:  
 

Rada podľa § 52 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

predlžuje  
 

platnosť licencie na televízne vysielanie č. T/42  o 12 rokov  
 

a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
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mení 
 

licenciu na televízne  vysielanie č. T/42 nasledovne: 
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie  č. T/42/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskorších zmien sa 
menia a v úplnom znení sú nasledovné:  
 

„I. 
 

1. Názov programovej služby: STUDIO PLUS TV 
2. Doba, na ktorú bola licencia  udelená: 12 rokov, platnosť  licencie sa predlžuje o ďalších 

12 rokov  a končí dňom 22.09.2019 
3. Časový rozsah vysielania: 168 hodín  týždenne 
4. Územný rozsah vysielania: v KDS v mestách: Okoč a Veľký Meder  
5. Rozsah vysielania: regionálne televízne vysielanie 
6. Jazyk vysielania: slovenský 50%,  maďarský 50% 
 
 

II. 
 
Právne skutočnosti : 
1.  František Kováts,   bytom: Lesná 2044/95 932 01 Veľký Meder. 
2. Ďalšie právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava: 

obchodné meno: František Kováts – STUDIO PLUS TV, zoznam výpisov č. Ro-2591/2007 
vložka číslo: 90/T, oddiel: Firm. zo dňa 03.04.2007. 

 
III. 

 
1.  Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby zo dňa 

14.03.2002 ( č.p.d. 613 ): 
pre obce:  Okoč a Veľký Meder 
a) Programová služba (100%): 
     1. Doplnkové vysielanie – max. 97 % 
     2. Programy – min. 3 % 
b) Programy : (100%): 
    1. Spravodajstvo:  - 0 % 
    2. Publicistika: - 100 % 
        2.a. Politická  publicistika – 0 % 
        2.b. Ostatná publicistika – 100 % 
    3. Dokumentárne programy – 0 % 
    4. Dramatické programy –  0 % 
    5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – 0 % 
    6. Hudobné programy – 0 % 
    7. Vzdelávacie programy – 0 % 
    8. Náboženské programy – 0 % 
    9. Šport – 0 % 
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového  
vysielacieho času: 0 %   

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

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi : podľa § 23 a § 25  
zákona č. 308/2000Z.z.  

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

5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti ( § 20 
ods. 5) : (podľa § 20 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z. ): podľa Jednotného systému označovania 
a podmienok jeho uplatňovania 
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6. Špecifikáciu stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby:  teletext nevysiela 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: videokazety 
VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej  technickej úrovni, DVD nosiče.“  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/444: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o predĺžení platnosti licencie č. T/42 na televízne vysielanie  v SK č. : 109-
LO/D-1798/2007, zašle ho účastníkovi konania, Františkovi Kovátsovi, bytom Veľký Meder a  vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku.  
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 97-LO/D-1704/2007 zo dňa 10.04.2007 
vo veci oznámenia zmien, týkajúcich sa  licencie č. T/99 na televízne vysielanie v meste Pezinok 
ÚK: TV Pezinok, s.r.o., Pezinok 
 
Uznesenie č. 07-11/5.387: 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. 796-LO/D-1773/2006 zo dňa 13.09.2006, posúdila  doručené 
oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
TV Pezinok, s.r.o. 
Holubyho 42 
902 01 Pezinok 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti – zmeny v dozornej rade  spoločnosti a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. T/99 na televízne  vysielanie nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/99/98 zo dňa 08.09.1998 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:  

„I.  
           

1. Názov programovej služby: TV Pezinok 
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie 

končí dňom  17.09.2010 
3. Časový rozsah vysielania: 168 hod. týždenne  
4. Jazyk vysielania: slovenský 
5. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie  
6. Spôsob vysielania: a) terestriálne televízne vysielanie : Pezinok, kanál 55 

  b) vysielanie prostredníctvom KDS 
 

II. 
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Právne skutočnosti  spoločnosti:  
a) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: 

podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., spoločnosti TV Pezinok, s.r.o.,  
vložka číslo :15401/B, zoznam výpisov: B 1518/07, zo dňa 20.03.2007. 

b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch žiadateľa o registráciu retransmisie: podľa 
Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., spoločnosti TV Pezinok, s.r.o.,  
vložka číslo :15401/B, zoznam výpisov: B 1518/07, zo dňa 20.03.2007. 

 
III.  

1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 
dňa 10.04.2007 (č.p.d. 1703/2007): 
a/  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie:  max.70 % 
2. Programy: min. 30 % 

 b/  Programy (100%)  
1. Spravodajstvo: 43 % 
2. Publicistika: 57 % 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 57 % 
3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Športové programy: 0 % 
c/  Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového  

vysielacieho času: 0 % 
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 14 % 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zák. 
č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie. 

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

5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 
20 ods. 8  zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

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

 
IV. 

 
1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie, 

uvedené vo frekvenčnom liste, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia: 
Frekvencia: 55 TV kanál 
Lokalita: Pezinok a okolie 
Frekvenčný list:  793/SKS-01 zo dňa 19.01.2001  
 

2. Programová služba je vysielaná v meste Pezinok aj prostredníctvom káblového   distribučného 
systému prevádzkovateľa retransmisie: spol. UPC BROADBAND SLOVAKIA,  s.r.o., Bratislava  

       ( registrácia č. TKR/254 ) 
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  

a) videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni 
b) CD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite  
c) DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-11/445: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní č. 97-LO/D-1704/2007 a zašle ho účastníkovi konania, spol. TV Pezinok, s.r.o., Pezinok,  
spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 158-LO/D-1908/2007 zo dňa 25.04.2007 
vo veci oznámenia zmien, týkajúcich sa  licencie č. T/39 na televízne vysielanie programovej služby 
JOJ 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-11/6.388: 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. 158-LO/D-1908/2007 zo dňa 25.04.2007, posúdila 
oznámenie o zmene licencie  č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  308/2000 
Z.z. účastníka konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01  Bratislava 
 
z dôvodu zmeny podielov programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

mení 
licenciu č. T/39 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995, právoplatnej dňa 
27.07.1995 v znení neskorších zmien sa menia takto: 
Článok III., bod 1. sa mení a znie takto: 

„1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 25.04.2007: 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 30 % 
2. Programy: min. 70 % 

b) Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 6,8 % 
2. Publicistika: 5,6 % 

2.1 Politická publicistika: 1,1 % 
2.2 Ostatná publicistika: 4,5 % 

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

Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor. 
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: 0 %  
 

Uznesenie bolo prijaté. 



 14

 
Úloha č. 07-11/446: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 158-
LO/D-1908/2007, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava, a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 16-LO/D-412/2007 zo dňa 23.01.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS a internetu 
ÚK: KRYHA, spol. s r.o., Prešov 
 
Uznesenie č. 07-11/7.389: 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. 16-LO/D-412/2007, 
začatom dňa 23.01.2007 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom káblového 
distribučného systému (ďalej aj “KDS”) a prostredníctvom internetu, účastníka konania: 
 
KRYHA, spol. s r.o. 
Levočská 9 
080 01 Prešov 
 
posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 23.01.2007 a vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 

Z. z. 
 

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/274 
  

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

- hlavná stanica – Volgogradská 13, 080 01 Prešov, 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom:  
  a) káblového distribučného systému, 
  b) internetu. 

    
 2.   územný rozsah vysielania: mesto Prešov 
  
3. počet prípojok: 250 
 
4. ponuka programových služieb:  

  
         Základný súbor: 

Televízne programové služby: STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, Óčko, 
Nautik TV, TV Patriot, TV 5, MusicBox, CS film, Galaxie sport, Film box, Nonstop kino 

 
 Slovensko český balík: 

Televízne programové služby: STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, Nautik TV, 
TV Patriot 

 
 Prémiový balík: 
 Televízne programové služby: CS film, Film box, Nonstop kino 
 

Internetový balík: 
 Televízne programové služby: STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, Óčko, ČT1, ČT2 
 
 Rozhlasové programové služby:  

Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Patria, Rádio Regina; 
FUN RADIO, rádio OKEY, VIVA, Rádio 7, Rádio EXPRES, Rádio Lumen, Rádio HEY 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-11/447: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 16-LO/D-412/2007 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (KRYHA, spol. s r.o., Prešov) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 163-LO/D-2322/2007 zo dňa 24.05.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS, internetu, ViMax 
ÚK: SWAN, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-11/8.390: 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. 163-LO/D-
2322/2007, začatom dňa 24.05.2007 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v káblovom 
distribučnom systéme, Internete, ViMax-e (ďalej len “KDS”) v územnom rozsahu Slovenskej 
republiky, účastníka konania: 
 
SWAN, a.s. 
Borská 6 
841 04 Bratislava 
 
posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 24.05.2007 a vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 

Z. z. 
 

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/275 
  

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

- hlavná stanica – lokalita: Borská 6, Bratislava, 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom: KDS, internetu, ViMax 
 

    
 2.   územný rozsah vysielania: územie Slovenskej republiky 
  
5. počet prípojok: 3000 
 
6. ponuka programových služieb:  

  
Základný súbor: 
 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3,  
 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina, Rádio 

Patria; VIVA, rádio OKEY, Rádio Lumen, Rádio Hey, Rádio 
EXPRES 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/448 Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 163-LO/D-2322/2007 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (SWAN, a.s., Bratislava a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 155-LO/D-2238/2007 zo dňa 21.05.2007 



 16

 
 
vo veci žiadosti o zmenu technických parametrov vysielania rozhlasovej programovej služby RÁDIO 
KISS  
ÚK: Rádio KISS, s.r.o., Košice  
 
Uznesenie č. 07-11/9.391: 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. 155-LO/D-2238/2007 posúdila žiadosť o zmenu 
údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/77 podľa ustanovenia § 51 ods. 6  zákona č. 308/2000 Z. 
z., doručenú Rade dňa 21.05.2007 účastníka konania: 
 
RÁDIO KISS, s.r.o. 
Masarykova 2 
040 01 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 6   zákona č. 308/2000 Z. z.   
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/77 nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/77/2000 zo dňa 18.04.2000 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
 

1. Bod I., časť 6., pridelené frekvencie sa veta „95,9 MHz Kamenica nad Cirochou“ mení a znie: 
„95,9 MHz Snina – Ščobík“ 

2. Bod IV., časť 2., druhý odsek sa mení a znie: 
„Frekvencia: 95,9 MHz 
  Lokalita: kóta Snina - Ščobík 
Oblasť pokrytia: Snina a okolie dané dosahom vysielača 
Súradnice: 22 E 06 33 / 48 N 55 57 
Č.j.: 2342/10/2007 
zo dňa: 14.05.2007“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/449: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o licenciu č. R/77 v správnom konaní 155-LO/D-2238/2007, zašle ho účastníkovi konania – 
spoločnosti Rádio KISS, s.r.o., Košice spolu s frekvenčným listom a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 156-LO/D-2239/2007 zo dňa 21.05.2007 
vo veci žiadosti o zmenu technických parametrov vysielania rozhlasovej programovej služby VIVA 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-11/10.392: 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. 156-LO/D-2239/2007 posúdila žiadosť o zmenu 
údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/70 podľa ustanovenia § 51 ods. 6  zákona č. 308/2000 Z. 
z., doručenú Rade dňa  21.05.2007, účastníka konania: 
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RÁDIO VIVA, a.s. 
Šalviová 1 
821 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 6   zákona č. 308/2000 Z. z.   
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/70/1999 zo dňa 19.10.1999 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia nasledovne: 
 

1. Bod I., časť 6., pridelené frekvencie sa veta „88,5 MHz Strážske“ mení a znie:  
„88,5 MHz Snina – Ščobík“ 

2. Bod IV., časť 2., druhý odsek sa mení a znie: 
 „Frekvencia: 88,5 MHz 
 Lokalita: kóta Snina - Ščobík 
 Oblasť pokrytia: Snina a okolie dané dosahom vysielača 
 Súradnice: 22 E 06 33 / 48 N 55 57 
 Č.j.: 2343/10/2007 
 zo dňa: 14.05.2007“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/450: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o licenciu č. R/70 v správnom konaní 156-LO/D-2239/2007, zašle ho účastníkovi konania – 
spoločnosti RÁDIO VIVA, a.s., Bratislava spolu s frekvenčným listom, a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 130-LO/D – 1746/2007 zo dňa 13.04.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/100 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Rimavská Sobota 
 
Uznesenie č. 07-11/11.393: 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. 130-LO/D-1746/2007 zo dňa 13.04.2007, posúdila žiadosť o zmenu 
registrácie retransmisie  č. TKR/100 účastníka konania  
 
Okresné stavebné bytové družstvo Rimavská Sobota 
Okružná 50 
979 01 Rimavská Sobota 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
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mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/100 nasledovne: 
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/100/1997 zo dňa 25.07.1997 v znení neskorších zmien 
sa mení nasledovne:  
 
Bod 4 sa mení a znie: 
4. Ponuka programových služieb: 
 
4.1 KDS  Rimavská Sobota – sídlisko Západ 
 
Základná programová ponuka:  
 
-televízne programové služby: STV1, STV2,TV MARKÍZA,TA3, JOJ,  ČT1, ČT2, MTV 1 , 

MTV 2, RTL Club, DUNA TV, RTL, RTL 2, PRO7, Super 
RTL, NAUTIK TV, VIASAT EXPLORER, VIASAT 
HISTORY, FILM+, EUROSPORT, MTV, CNN, GTV, TV 
LOCALL 

 
-rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 

DEVÍN, RÁDIO_FM, OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO 
 
4.2 KDS  Rimavská Sobota – nám. Š.M. Daxnera 
 
 Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2,TV MARKÍZA,TA3,JOJ,  ČT1, ČT2, MTV 1, 

DUNA TV,  RTL 2, NAUTIK TV, EUROSPORT, MTV, 
CNN 

 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 

DEVÍN, RÁDIO_FM, OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO 
 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2,TV MARKÍZA,TA3,JOJ,  ČT1, ČT2, MTV 1, 

MTV 2, RTL Klub, DUNA TV, RTL, RTL 2, PRO 7, SAT 1 
Super RTL, NAUTIK TV, VIASAT EXPLORER, VIASAT 
HISTORY, FILM+, EUROSPORT, MTV, CNN, GTV, TV 
LOCALL 

 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 

DEVÍN, RÁDIO_FM, OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO 
 
4.3 KDS  Hnúšťa - Centrum 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT1, MTV 1,     

RTL 2, SAT 1, NAUTIK TV, EUROSPORT, MTV, CNN 
 
 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 

DEVÍN, RÁDIO_FM, OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO 
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4.4 KDS  Hnúšťa - Kolónia 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2,TV MARKÍZA,TA3,JOJ,  ČT1, MTV 1, RTL2, 

PRO7, SAT 1, Super RTL, NAUTIK TV, EUROSPORT, 
MTV, CNN   

 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 

DEVÍN, RÁDIO_FM, OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO 
 
4.5 KDS  Tornaľa  
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2,TV MARKÍZA,TA3,JOJ, ČT 1, ČT 2, MTV 1 , 

MTV 2, RTL Club, DUNA TV, RTL, RTL 2, PRO7,SAT 1, 
NAUTIK TV, FILM+, EUROSPORT, MTV, CNN, GTV   

 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 

DEVÍN, RÁDIO_FM, OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO 
 
4.6 KDS  Tisovec 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2,TV MARKÍZA,TA3,JOJ, ČT1, ČT2, RTL 2,   

NAUTIK TV, EUROSPORT, MTV, CNN 
 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 

DEVÍN, RÁDIO_FM, OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/451: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/100 v správnom konaní č. 130-LO/D-1746/2007 zo dňa 13.04.2007, zašle ho účastníkovi 
konania, Okresné stavebné bytové družstvo Rimavská Sobota, a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 164-LO/D – 2244/2007 zo dňa 21.05.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/227 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. 
ÚK: ANTECH – Ing. Martin Brodňan, Kysucké Nové Mesto 
 
Uznesenie č. 07-11/12.394: 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. 164-LO/D-2244/2007 zo dňa 21.05.2007, posúdila žiadosť o zmenu 
registrácie retransmisie  č. TKR/227 účastníka konania  
 
ANTECH – Ing. Martin Brodňan 
Lipová 824  
024 01 Kysucké Nové Mesto 
 



 20

 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/227 nasledovne: 
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/227/2004 zo dňa 09.03.2004 v znení neskorších zmien 
sa mení nasledovne:  
 
Čl. 4 sa mení a znie: 
 
,,IV. Ponuka programových služieb: 
 
Základná programová ponuka:  
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT1, ČT2, TV 

NOE, TV NAUTIK, TV PATRIOT, AnTechNet info,  
MUSIC BOX  

 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 

DEVÍN, RÁDIO_FM; 
 
 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2,TV MARKÍZA,TA3,JOJ,  ČT1, ČT2, TV 

NOE,TV NAUTIK, TV PATRIOT, AnTechNet info,  MUSIC 
BOX, GALAXIE SPORT, FILM+, Spektrum, Jetix, 
EUROSPORT 1, EUROSPORT 2, DISCOVERY 
CHANNEL, MTV, HALLMARK, Hustler TV, Animal 
Planet, Minimax, Anime+ 

 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 

DEVÍN, RÁDIO_FM; “ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/452: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/227 v správnom konaní č.164-LO/D-2244/2007 zo dňa 21.05.2007, zašle ho účastníkovi 
konania, a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK:  161-LO/D-2145/2007 zo dňa 14.05.2007   
vo veci oznámenia zmeny  údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/88 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: KÁBEL MEDIA, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 07-11/13.395: 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. 161-LO/D-2145/2007 zo dňa 14.05.2007,  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. T/88 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z.  
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účastníka konania: 
 
KÁBEL MEDIA, s. r.o. 
M.C. Sklodowskej 2 
851 04 Bratislava  
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
licenciu č. T/88 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/88/97 zo dňa 11.08.1997 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
Článok II. znie: 
 
Právne skutočnosti spoločnosti: 
1.Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 04.05.2007, oddiel 
Sro, vložka č: 12258/ B  
 
2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo 04.05.2007, oddiel Sro, vložka č: 12258/ B 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/453: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 161-
LO/D-2145/2007, zašle ho účastníkovi konania  a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 131-LO/D-1980/2007 zo dňa 02.05.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/191 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/200 Z. z. z dôvodu zmeny 
názvu programovej služby 
ÚK: KREATIV GA spol. s r.o., Galanta 
 
Uznesenie č. 07-11/14.396: 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 zmenu licencie č. T/191 na televízne vysielanie, v správnom konaní č. 131-LO/D-1980/2007 zo dňa 
02.05.2007, účastníka konania: 
 
KREATIV GA spol. s r.o. 
Sídl. JAS 935/4 
924 01 Galanta 
  
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  
mení 
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licenciu č. T/191 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/191/2006 zo dňa 07.11.2006 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
Článok I. znie: 

„I. 
 

(1)   Názov programovej služby: RTV KREA  
(2)    Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)    Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne 
(4)    Územný rozsah vysielania: Nitra, Považská Bystrica, Veľká Javorina, Brezová pod    
      Bradlom, Bratislava /  regionálny vysielateľ 
(5)    Jazyk vysielania: slovenský “ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/454: Kancelária Rady pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní 
č. 131-LO/D-1980/2007, vyzve na úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania 
spoločnosti KREATIV GA, spol. s r.o., Galanta. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 129- LO/D- 1926/2007 zo dňa 26.04.2007 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 57 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: IGJ Systems spol.  s r.o., Priechod 
 
Uznesenie č. 07-11/15.397: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č.195/2000  Z. z. o telekomunikáciách    ( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z“ ) 
postupom podľa § 71 citovaného zákona, v správnom konaní č. 129-LO/D- 1926/2007 zo dňa 
26.04.2007, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných 
systémov, žiadateľa - spoločnosti : 
 
IGJ Systems spol.  s r.o. 
Č. 79 
976 11 Priechod  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.,   vydáva  
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/276  
 
za nasledovných podmienok : 
 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Potvrdenie splnenia oznamovacej 

povinnosti  zo dňa 10.05.2007, vydané TÚ SR 
2. Územný rozsah retransmisie:  Hotel Mýto 
3.  Počet  prípojok:  36      
4.  Ponuka programových služieb:   
     základný súbor:  
     televízne programové služby:   STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, ČT1, ČT2  

 
  rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko;  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-11/455: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii  retransmisie v SK č. 129- LO/D- 1926/2007 a zašle ho účastníkovi 
konania  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 126-LO/D-1913/2007 zo dňa 25.04.2007   
vo veci oznámenia zmeny  údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/41 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-11/16.398: 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. 126-LO/D-1913/2007 zo dňa 25.04.2007,  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. T/41 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
účastníka konania: 
 
MARKÍZA -SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
Bratislavská 1/a  
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
licenciu č. T/41 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 a v znení rozhodnutia o predĺžení 
platnosti  licencie č. T/41/ RZL/27/2005 zo dňa 07.03.2006 sa menia takto: 
 
Článok II. znie: 
 
1.Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.04.2007, oddiel 
Sro, vložka č: 12330/ B  
 
2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 23.04.2007, oddiel Sro, vložka č: 12330/ B 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/456: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 126-
LO/D-1913/2007, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 102-LO/D-1555/2007 zo dňa 29.03.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/141 z dôvodu zmeny programovej skladby 
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o., Levice 
 
Uznesenie č. 07-11/17.399: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný  



 24

 
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. 102-LO/D-1555/2007 zo dňa 29.03.2007, posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. T/141 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z. z. 
účastníka konania 
 
Levická televízna spoločnosť s.r.o.  
Nám. hrdinov 1 
934 01 Levice 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 
mení 

 
licenciu č. T/141 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/141/2001 zo dňa 27.11.2001 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
Článok III. sa mení a znie : 
,,III. 

 
1) Podiely programových typov za bežný mesiac určené z  programovej skladby, uvedené 

v podaní zo dňa 07.05.2007 (č.d.p. 2064/2007):  
  

a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie:   max.  39,17 % 
     2. Programy :     min.  60,83 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo:    75,07 % 

2. Publicistika:    24,93 % 
 2.1 Politická publicistika:  4,38 % 
 2.2 Ostatná publicistika:  20,55% 
3. Dokumentárne programy:  0 % 
4. Dramatické programy:   0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy:  0% 
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: min. 10 % 
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. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie  

5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti : 
podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby:  
- 100 – Menu  
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- 200 – Šport 
 
 

- 300 – Program vysielania 
- 400 – Kultúra 
- 500 – Voľný čas 
- 600 – Samospráva 
- 700 - Kontakty 

Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/457: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 102-
LO/D-1555/2007, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Levická televízna spoločnosť s.r.o. 
a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
SK: 140-LO/D-1941/2007 zo dňa 27.04.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/172 z dôvodu zmeny programovej ponuky  
ÚK: KABEL SAT-1 s.r.o., Trenčín 
 
Uznesenie č. 07-11/18.400: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 140-LO/D-1941/2007 zo 
dňa 27.04.2007, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/172 z dôvodu rozšírenia 
programovej ponuky účastníka konania 

 
KABEL SAT-1 s.r.o. 
Opatovská 53 
911 01 Trenčín 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/172 nasledovne: 
 

údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/172 zo dňa 06.03.2000 v znení neskorších zmien 
sa menia takto: 
 

1. Bod 4.1. sa mení a znie takto: 
„4.1.KDS Dubnica nad Váhom 
Televízne programové služby: 
 
Základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Prima, ČT 1, ČT 2, SAT 1, RTL 

2, PRO 7, TV Považie, Animal Planet. 
Rozšírený súbor: Hallmark, Galaxie sport, Spektrum, Discovery channel, Music Box, Jetix, 

NAUTIK TV, Viasat Explorer, Viasat History, Eurosport, RTL, CNN. 
Prémiový súbor: HBO, Hustler TV.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-11/458: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/172 v SK: 140-LO/D-1941/2007 a zašle ho účastníkovi konania (KABEL SAT-1 s.r.o., 
Trenčín) spolu s výzvou na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 40/2007/TV o monitorovaní vysielania  Televízie Senica, Televízie Skalica, Televízie 
Myjava a Televízie Brezová pod Bradlom  
(monitorované vysielanie: TVSEN z  dňa 8.3.2007, TVS  z  dňa 9.3.2007, TVM z  dňa 16.3.2007, 
TVB z  dňa 23.3.2007 
Vysielateľ: Videoštúdio  RIS, spol. s r.o., Senica            číslo licencie: T/33 
 
Uznesenie č. 07-11/19.401: 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. 40/2007/TV o monitorovaní vysielania 
Televízie Senica, Televízie Skalica, Televízie Myjava a Televízie Brezová pod Bradlom konštatovala, 
že v monitorovanom vysielaní z dní 08.03.2007, 09.03.2007, 16.03.2007 a 23.03.2007 vysielateľa 
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/459: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 15.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.41/2007/TV o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej televízie  
(monitorovaný program z  dňa 22.3.2007 a 29.3.2007) 
Vysielateľ: Devínskonovoveská  televízia,  spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/112 
 
Uznesenie č. 07-11/20.402: 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. 41/2007/TV z monitorovania vysielania 
Devínskonovoveskej televízie (DTV) konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 22.03.2007 
a 29.03.2007 vysielateľa Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o. s licenciou č. T/112 nebolo zistené 
porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/460: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 15.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.42/2007/TV o monitorovaní vysielania SKV 1  
(monitorovaný program z  dňa 11.4. a 18. 4. 2007) 
Vysielateľ: Matús Marián, Snina               číslo licencie: T/30 
 
Uznesenie č. 07-11/21.403: 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. 42/2007/TV z monitorovania SKV 1 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 11.04.2007 a 18.04.2007 vysielateľa Matús Marián, 
Strojárska 1832/93, Snina nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-11461: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 15.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.17/2007/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM  
(monitorované vysielanie z dňa 15.2.2007) 
Vysielateľ: TV CENTRUM s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/178 
 
Uznesenie č. 07-11/22.404: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 
14/07/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM začína správne konanie voči vysielateľovi TV 
CENTRUM  s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním programu Lidový soud dňa 15.02.2007 o cca 10.30 hod., čím mohlo dôjsť 
k nezohľadneniu vekovej vhodnosti programu pri jeho zaradení do vysielania a možnému ohrozeniu 
morálneho, psychického, fyzického vývinu maloletých alebo narušeniu ich duševného zdravia a 
emocionálneho stavu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/462: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 19.06.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-11/22.405: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 
14/07/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM začína správne konanie voči vysielateľovi TV 
CENTRUM  s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s tým, že vysielateľ na vyžiadanie Rady nedodal záznamy vysielania z dňa 15.02.2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/463: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 19.06.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-11/22.406: 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 14/2007/TV, 
z monitorovania  vysielania stanice TV CENTRUM, začína správne konanie voči vysielateľovi TV 
CENTRUM s.r.o., Heydukova č. 25,   811 08 Bratislava:  
 
1. vo veci možného porušenia  § 16 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z.z. , v súvislosti s tým, že  

vysielateľ nevysielal v súlade s udelenou licenciou, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2. vo veci možného porušenia ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že 

vysielateľ neoznámil Rade všetky zmeny, týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu  
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a v dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 46 ods. 1až 3 a nepredložil doklady o nich do 
15 dní od vzniku týchto zmien 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/464: 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: 05.07.2007          Z: LO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.43/2007/TV o monitorovaní vysielania UPC INFO 
(monitorovaný program z dňa 27.04.2007 a 4.05.2007) 
Vysielateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/182 
 
Uznesenie č. 07-11/23.407: 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. 43/07/TV o monitorovaní vysielania 
UPC INFO konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 27.04.2007 a 04.05.2007 vysielateľa  
UPC  BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. s licenciou č. T/182 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č.07-11/465: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 15.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1313/63-2007      
(na vysielanie filmu Smrtonosná zbraň 2 z dňa 11.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1313/63-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/24.408: 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. 1313/63-2007, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/464: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 15.06.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-11/24.409: 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. 1313/63-2007 začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s neposkytnutím súvislých záznamov vysielania zo dňa 11.03.2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-11/465: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 25/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1398/67-2007      
(na vysielanie filmu Terminátor 3: Vzbura strojov z dňa 18.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1398/67-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-11/25.410: 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. 1398/67-2007, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 07-11/466: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia  sťažnosti. 
T: 15.06.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-11/25.411: 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. 1398/67-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 35 ods. 1 s odkazom na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
že dňa 18.03.2007 o cca 21:05hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Terminátor 3: Vzbura 
strojov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 07-11/467: 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: 19.06.2007          Z: PKO 
 
K bodu 26/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1391/69-2007      
(na vysielanie programu Vilomeniny z dňa 5.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1391/69-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/26.412: 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. 1391/69-2007, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/468: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 15.06.2007          Z: PgO 
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Uznesenie č. 07-11/26.413: 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. 1391/69-2007 začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania zo dňa 05.03.2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/469: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 27/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1538/76-2007     
(na vysielanie reklamných predelov z dní 9.4.2007 a 21.4.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1538/76-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-11/27.414: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy  
o šetrení sťažnosti č. 1538/76-2007 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína správne konanie 
voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1  a  4 zákona č. 308/2000 
Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 21.04.2007 o cca 11:26hod. odvysielal reklamu na program Celebrity 
Camp, ktorá nebola na jej konci zreteľne oddelená od iných častí programovej služby tak, aby nebola 
zameniteľná s inými zložkami programovej služby a v ktorej účinkoval moderátor spravodajského 
programu televízie JOJ. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/470: 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: 19.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-11/471: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správnych konaní. 
T: 15.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 28/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1399/68-2007      
(na vysielanie programu Music One z dňa 17.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1399/68-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/28.416: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy  
o šetrení sťažnosti č. 1399/68-2007 začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. z 
dôvodu možného ohrozenia fyzického, psychického alebo morálneho vývinu maloletých v súvislosti s  
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odvysielaním programu Music One zo dňa 17.03.2007 o cca 9.37 hod., možným nesprávnym 
označením uvedeného programu Jednotným systémom označovania programov a jeho možným 
nesprávnym zaradením do vysielania pred 22.00 hodinou. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/472: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 19.06.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-11/473: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 15.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 29/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1495/72-2007      
(na vysielanie programu S.O.S. z dňa 23.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1495/72-2007  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 07-11/29.417: 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. 1495/72-2007, 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. 07-11/474: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 30/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2232/99-2007      
(na vysielanie Slovenského rozhlasu)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2232/99-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 07-11/30.418: 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. 2232/99-2007, vedenú voči Slovenskému rozhlasu – vysielateľovi na základe 
zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/475: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 15.06.2007          Z: PgO 
 
K bodu 31/  
SK č.: 958-PgO/O-62/2006 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 NCIS / 04.10.2006) 
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ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/31.419: 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. 958-PgO/O-62/2006 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil  

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

 
tým, 

 
že dňa 04.10.2006 o cca 22.50hod odvysielal v upútavke na program NCIS  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. 07-11/476: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 32/  
SK č.: 959-PgO/O-63/2006 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 Posledný samuraj /04.10.2006 a 08.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/32.420: 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. 
959-PgO/O-63/2006 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30  písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/477: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 33/  
SK č.: 961-PgO/O-65/2006 zo dňa 19.12.2006 
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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 Kobra 11/08.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/33.421: 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. 961-PgO/O-65/2006 MARKÍZA – SLOVAKIA, 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 18.00hod odvysielal v upútavke na program Kobra 11 scénu, v ktorej boli 
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. 07-11/478: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 34/  
SK č.: 946-PgO/O-51/2006 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 s názvom Október -Vaša cesta s Markízou/22.09.2006 
a 30.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                 číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/34.422: 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. 946-PgO/O-51/2006 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 

 
porušil  

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

 
tým, 

 
že v dňoch 22.09.2006 o cca 22.37hod a 30.09.2006 o cca 16.36 a cca 22.57hod odvysielal v upútavke 
s názvom Október – Vaša cesta s Markízou scény násilia, 
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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 § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/479: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 35/  
SK č.: 962-PgO/O-66/2006 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 Clever / 08.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/35.423: 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. 962-PgO/O-66/2006 vedené voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/480: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 05.07.2006          Z: PKO 
 
K bodu 36/  
SK č.: 960-PgO/O-64/2006 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 Myšlienky vraha/08.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/36.424: 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. 960-PgO/O-64/2006 vedené voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-11/481: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 37/  
SK č.: 931-PgO/O-37/2006 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 Tábor tigrov/30.09.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-11/37.425: 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. 931-PgO/O-37/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 30.09.2006 o cca 06:11hod., 17:18hod., 18:09hod., 19:05hod., 09:25hod. a 22:37hod. 
odvysielal v upútavke na program Tábor tigrov 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. 07-11/482: 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 Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona. 
T: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 38/  
SK č.: 928-PgO/O-29/2006 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 V zajatí Jakuzzy/22.09.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-11/38.426: 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. 928-PgO/O-29/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
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porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 22.09.2006 o cca 22.59 hod. odvysielal v upútavke na program V zajatí Jacuzzy 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. 07-11/483: 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 Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona. 
T: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 39/  
SK č.: 938-PgO/O-44/2006 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 Nezvestní 2 / 04.10.2006 a 08.10.2006) 
ÚK: MAC TV, s r.o.                                         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-11/39.427: 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. 938-PgO/O-44/2006 vedené voči spoločnosti MAC TV 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. 
 
Úloha č. 07-11/484: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi zastavenie konania účastníkovi, spoločnosti MAC TV s.r.o. 
T: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 40/  
SK č.: 934-PgO/O-40/2006 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 Môj sused zabijak 2 / 30.09.2006) 
ÚK: MAC TV  s r.o.                                         číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 07-11/40.428: 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. 934-PgO/O-40/2006 MAC TV s.r.o. 

 
porušil  

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

 
tým, 

 
že dňa 30.09.2006 o cca 05:43hod., 09:40hod., 10:38hod., 12:17hod. 13:43hod., 16:30hod. 
a 18:15hod. odvysielal v upútavke na program Môj sused zabijak 2 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. 07-11/485: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 41/  
SK č.: 950-PgO/O-55/2006 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 La Tormenta-pokušenie lásky/ 30.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/41.429: 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. 950-PgO/O-55/2006 MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. 

 
porušil  

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

 
tým, 

 
že dňa 30.09.2006 o cca 16:35 hod. odvysielal v upútavke na program La Tormenta – pokušenie lásky 
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,  
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Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/486: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 42/  
SK č.: 948-PgO/O-53/2006 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 Ultimo: Infiltrovaný/ 22.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/42.430: 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. 948-PgO/O-53/2006 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 22:34 hod. odvysielal v upútavke na program Ultimo: Infiltrovaný  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. 07-11/487: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 43/  
SK č.: 949-PgO/O-54/2006 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 Rozhodujúci úder Jackieho Chana/ 30.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/43.431: 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.  
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308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 949-PgO/O-54/2006 MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. 

 
porušil  

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

 
tým, 

 
že dňa 30.09.2006 o cca 16:32 hod., 17:37 hod. a 21:14 hod. odvysielal v upútavke na program 
Rozhodujúci úder Jackieho Chana  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. 07-11/488: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 44/  
SK č.: 953-PgO/O-57/2006 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 Neserte nám pestúnku/ 30.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/44.432: 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. 953-PgO/O-57/2006 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. 
 
Úloha č. 07-11/489: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 45/  
SK č.: 947-PgO/O-52/2006 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 Paparazzi/ 22.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 07-11/45.433: 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. 947-PgO/O-52/2006 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 20:00hod., 21:13hod. a 22:07hod. odvysielal v upútavke na program 
Paparazzi 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. 07-11/490: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 46/  
SK č.: 957-PgO/O-61/2006 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 Nájdem Ťa Sára/ 04.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/46.434: 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. 
957-PgO/O-61/2006 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30  písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/491: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 47/  
SK č.: 955-PgO/O-59/2006 zo dňa 19.12.2006 
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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 Monštrum/ 04.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/47.435: 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. 955-PgO/O-59/2006 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil  
 

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

tým, 
 
že dňa 04.10.2006 o cca 20:16 hod. a cca 22:49 hod. odvysielal v upútavke na program Monštrum 
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. 07-11/492: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 48/  
SK č.: 954-PgO/O-58/2006 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 Tajomná rieka/ 04.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/48.436: 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. 954-PgO/O-58/2006 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 
30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-11/493: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 49/  
SK č.: 956-PgO/O-60/2006 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 Príbeh o rytierovi/ 04.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/49.437: 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. 
956-PgO/O-60/2006 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30  písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/494: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 50/  
SK č.: 935-PgO/O-41/2006 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 Seabiscuit-dupot koní/ 22.09.2006) 
ÚK: MAC TV s r.o.                                                                           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-11/50.438: 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. 
935-PgO/O-41/2006 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30  písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/495: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 51/  
SK č.: 951-PgO/O-56/2006 zo dňa 19.12.2006 
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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 Aljaška v plameňoch/ 30.09.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-11/51.439: 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. 951-PgO/O-56/2006 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil  
 

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

tým, 
 
že dňa 30.09.2006 o cca 16:32 hod., 19:59 hod., 20:39 hod., 21:13 hod., 22:07 hod. a 22:59 hod. 
odvysielal v upútavke na program Aljaška v plameňoch 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. 07-11/496: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 52/  
SK č.: 936-PgO/O-42/2006 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 Šaman/ 30.09.2006) 
ÚK: MAC TV s r.o.                                                                       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-11/52.440: 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. 936-PgO/O-42/2006 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa § 30  písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-11/497: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 53/  
SK č.: 939-PgO/O-45/2006 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 Lovkyňa tajomstiev/ 30.09.2006 a 08.10.2006) 
ÚK: MAC TV s r.o.                                                                       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-11/53.441: 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. 
939-PgO/O-45/2006 vedené voči spoločnosti MAC TV s r.o. podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/498: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 54/  
SK č.: 937-PgO/O-43/2006 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 Hotel snov-prekvapenie v Mexiku/ 04.10.2006) 
ÚK: MAC TV s r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-11/54.442: 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. 937-PgO/O-43/2006 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa § 30  písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/499: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 55/  
SK č.: 933-PgO/O-38/2006 zo dňa 19.12.2006 
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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 Operácia Hádes/ 08.10.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-11/55.443: 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. 933-PgO/O-38/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

 
porušil  

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

 
tým, 

 
že dňa 08.10.2006 o cca 11:34hod., 13:01hod., 15:08hod., 18:06hod., 18:41hod. a 19:25hod. 
odvysielal v upútavke na program Operácia Hádes 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. 07-11/500: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 56/  
SK č.: 932-PgO/O-35/2006 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 s názvom Október na jednotke/ 30.09.2006 a 04.10.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-11/56.444: 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. 932-PgO/O-35/2006 vedené voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona 
podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-11/501: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 57/  
SK č.: 940-PgO/O-46/2006 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 Nikdy nehovor nikdy/ 08.10.2006) 
ÚK: MAC TV s r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-11/57.445: 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. 940-PgO/O-46/2006 vedené voči MAC TV s r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/502: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 58/  
SK č.: 927-PgO/O-27/2006 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 Profesionál/ 04.10.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                      
 
Uznesenie č. 07-11/58.446: 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. 927-PgO/O-27/2006 vedené voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona 
podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/503: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
K bodu 59/  
SK č.: 929-PgO/O-31/2006 zo dňa 19.12.2006 
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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 Kuriér/ 08.10.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-11/59.447: 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. 929-PgO/O-31/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  

 
porušil  

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

 
tým, 

 
že dňa 08.10.2006 o cca 15.11hod. 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. 
 
Úloha č. 07-11/504: 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: 05.07.2007          Z: PKO 
 
60/Rôzne 
1. Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac máj 2007 
 
Uznesenie č. 07-11/60.448: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci máj 2007 a  v  zmysle čl. 8 Štatútu Rady schváleného 
rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa  03.03.2004 
rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac máj 2007 v plnej výške všetkým členom Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-11/5058: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 09.07.2007   Z: OEV 
 
2. Plán zasadnutí Rady na 2. polrok 2007 
 
Uznesenie č. 07-11/60.449: Rada schvaľuje predložený návrh plánu zasadnutia Rady na 2. polrok 
2007: 
28. august             2007, 
11. september       2007, 
25. september       2007, 
9.   október           2007, 
23. október           2007, 
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6.   november       2007, 
20. november       2007, 
4.   december       2007, 
18. december       2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
V Bratislave, 05.06.2007 

 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 

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


