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Zápisnica č. 13/2007 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 03.07.2007 

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 162-LO/D-2247/2007 zo dňa 21.05.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa na základe licencie č. T/88 
ÚK: KÁBEL MEDIA, s.r.o., Bratislava, Michal Kacej, st., Miroslav Kopečný, Michal Kacej ml., 
Nikolina Svetozarová 
Predkladá: LO         Uvádza: Škultéty 
ÚP: 10:00 hod. 
 
3/ SK: 159-LO/D-2216/2007 zo dňa 17.05.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa na základe licencie č. T/165 
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica, Gabriela Švecová, Miloš Konečný 
Predkladá: LO         Uvádza: Podracká 
ÚP: 10:20 hod. 
 
4/ SK: 180-LO/D-2453/2007 zo dňa 31.05.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS, MMDS a satelitu 
podľa § 49 zákona 308/2000 Z. z. 
ÚK: AZTV Group  s. r.o., Banská Bystrica 
Predkladá: LO         Uvádza: Mistrík 
ÚP: 10:40 hod. 
 
5/ SK: 222-LO/D-2720/2007 zo dňa 13.06.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS podľa § 49 zákona 
308/2000 Z. z. 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
Predkladá: LO         Uvádza: Holan 
ÚP: 11:00 hod. 
 
6/ SK: 223-LO/D-2666/2007 zo dňa 11.06.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/199 
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava 
        VINTON Kft., Budapešť 
        Ing. Jozef Stopka, Trnava 
        U-MEDIA s.r.o., Bratislava 
Prekladá: LO         Uvádza: Štibrányi 
ÚP: 11:20 hod. 
 
7/ SK: 177-LO/D-2411/2007  zo dňa 29.05.2007  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Piešťany  
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ÚK: QUESTHOUSE, a.s. Bratislava   
Predkladá: LO           Uvádza: Abrahám 
ÚP: 11:40 hod. 
 
8/ SK: 237-LO/D-2828/2007 zo dňa 21.06.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa na základe licencie č. T/41 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
       CME Media Enterprises B.V. 
       CME Slovak Holdings B.V. 
Predkladá: LO         Uvádza: Brázdil 
ÚP: 12:15 hod. 
         
9/ SK: 142-LO/D-R-2155/2007 zo dňa 15.05.2007  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie, systémom MMDS z vysielača Piešťany  
ÚK: QUESTHOUSE, a.s., Bratislava   
Predkladá: LO           Uvádza: Abrahám 
 
10/ SK: 115-LO/D-1912/2007 zo dňa 25.04.2007 
vo veci oznámenia zmien, týkajúcich sa  licencie č. T/178 na televízne vysielanie v meste Bratislava, 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
ÚK: TV Centrum, s.r.o., Bratislava 
Predkladá: LO                   Uvádza: Holan 
 
11/ Sťažnosť č. 1248/61-2007 zo dňa 12.03.2007 
Smerujúca proti: Ján Homola Cabel-televizion Homayer, Banská Bystrica 
Predmet sťažnosti: Poskytovanie retransmisie so zvukom v monofónnej a nie stereofónnej kvalite  
a oznámenie ponuky programových služieb  – opakovaná sťažnosť. 
Predkladá: LO                   Uvádza: Abrahám 
 
12/ SK: 221-LO/D – 2647/2007 zo dňa 11.06.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/255 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
Predkladá: LO         Uvádza: Mistrík 
 
13/ SK: 225-LO/D – 2766/2007 zo dňa 15.06.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/260 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Roman Papšo Computer MIX, Istebné 
Predkladá: LO         Uvádza: Podracká 
 
14/ SK: 226-LO/D – 2777/2007 zo dňa 18.06.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/41 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: KATES, s.r.o., Považská Bystrica 
Predkladá: LO         Uvádza: Škultéty 
 
15/ SK: 235-LO/D- 2841/2007 zo dňa 22.06.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/223 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok 
Predkladá: LO         Uvádza: Brázdil 
 
16/ SK: 233-LO/D-2170/2007 zo dňa 15.05.2007 
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vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/190 
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava 
Predkladá: LO         Uvádza: Štibrányi 
 
17/ SK: 232-LO/D-2170/2007 zo dňa 15.05.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/190 
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava 
Predkladá: LO         Uvádza: Štibrányi 
 
18/ Sťažnosť č. 2675/109-2007 
Predmet sťažnosti: vysielanie cudzojazyčnej reklamy a hlasitosť reklamy 
Proti spoločnosti: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: fyzická osoba 
Predkladá: LO         Uvádza: Abrahám 
 
19/ Sťažnosť č. 2521/105-2007 
Predmet sťažnosti: vysielanie cudzojazyčnej reklamy 
Proti spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: fyzická osoba 
Predkladá: LO         Uvádza: Abrahám 
 
20/ SK: 209-LO/O-2397/2007 zo dňa 01.06.2007 
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Obec Víťaz, okr. Prešov 
Predkladá: LO         Uvádza: Holan 
 
21/ SK: 144-LO/D-2124/2007 zo dňa 11.05.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/39 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
Predkladá: LO         Uvádza: Mistrík 
 
22/ SK: 101-LO/D-1694/2007 zo dňa 05.04.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/256 
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava 
Predkladá: LO         Uvádza: Podracká 
 
23/ SK: 84-LO/D-1442/2007 zo dňa 21.03.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie  
č. TKR/145 
ÚK: Obec Litava, s.r.o., Litava 
Predkladá: LO         Uvádza: Škultéty 
 
24/ Informácia o zmene technických parametrov frekvencie 105,4 MHz Banská Bystrica, pridelenej 
Slovenskému rozhlasu 
Predkladá: LO         Uvádza: Brázdil 
 
25/ SK: 157-LO/D-2179/2007 zo dňa 15.05.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie  
č. TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
Predkladá: LO         Uvádza: Štibrányi 
 
26/ SK: 971-LO/D-2428/2007 zo dňa 15.12.2006 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/180 – návrh na zastavenie konania 
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ÚK: Televízia RUŽA, s.r.o., Ružomberok 
        Peter Kravčík, Ružomberok 
        Jozef Daniš, Ružomberok 
Predkladá: LO         Uvádza: Holan 
 
27/ SK: 133-LO/D-2080/2007 zo dňa 09.05.2007 
vo veci oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie  
č. TKR/254 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
Predkladá: LO         Uvádza: Škultéty 
 
28/ SK: 179-LO/D-2080/2007 zo dňa 09.05.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/182 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
Predkladá: LO         Uvádza: Škultéty 
 
29/ Sťažnosť č. 2571/118-2007 
Predmet sťažnosti: telefonické hry vo vysielaní 
Proti spoločnosti: NAUTIK TV, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: fyzická osoba 
Predkladá: LO         Uvádza: Abrahám 
 
30/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. 
Slovenským rozhlasom v súvislosti so sťažnosťou č. 1185/59-2007 
Predkladá: LO         Uvádza: Holan 
 
31/ SK: 224-LO/D-2731/2007 zo dňa 14.06.2007 
vo veci oznámenia  zmeny údajov uvedených v žiadosti o  licenciu č. R/63 podľa ust. § 51 ods. 1  
zákona č.  308/2000 Z. z. 
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, Michalovce 
Predkladá: LO         Uvádza: Mistrík 
 
32/ SK: 160-LO/D-2144/2007 zo dňa 14.05.2007 
vo veci oznámenia  zmeny údajov uvedených v žiadosti o  licenciu č. R/63 podľa ust. § 51 ods. 1  
zákona č.  308/2000 Z. z. 
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o. , Šaľa 
Predkladá: LO         Uvádza: Podracká 
 
33/ SK: 356-LO/O-R02/2005 zo dňa 27.09.2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa zákona  
č. 308/2000 Z. z.   
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o., Chvojnica, MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa, Martin Jursa, Partizánske 
Predkladá: LO         Uvádza: Brázdil 
 
34/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. 
prevádzkovateľom retransmisie, spoločnosťou T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom. 
Predkladá: LO         Uvádza: Štibrányi 
 
35/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. 
prevádzkovateľom retransmisie, p. Vladimírom Dupkalom, Handlová. 
Predkladá: LO         Uvádza: Holan 
 
36/ SK: 141-LO/D-2046/2007 zo dňa 04.05.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
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Predkladá: LO         Uvádza: Abrahám 
 
37/ SK: 139-LO/D-2063/2007 zo dňa 07.05.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/244 
ÚK: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin 
Predkladá: LO         Uvádza: Mistrík 
 
38/ Kontrolný monitoring 
Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, JOJ a TA3 
(monitorované obdobie: 15.3.2007-15.4.2007) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
                   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava číslo licencie:T/41 
       MAC TV s. r.o., Bratislava                    číslo licencie: T/39 
       C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
Predkladá: PgO         Uvádza: Podracká 
 
39/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1988/88-2007, 1989/89-2007 a 2096/92-2007 
(na vysielanie programov MS v hokeji: Rusko – Ukrajina z dňa 29. 4. 2007, MS v hokeji: SR – 
Nemecko z dňa 30. 4. 2007, MS v hokeji: SR – Bielorusko z dňa 6. 5. 2007)  
Správa o šetrení sťažností č. 1988/88-2007, 1989/89-2007 a 2096/92-2007 smerujúcich proti 
vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
Predkladá: PgO         Uvádza: Škultéty 
 
40/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2336/100-2007      
(na vysielanie programu Súboj vášní zo dňa 22.5.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2336/100-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava   číslo licencie:T/41 
Predkladá: PgO         Uvádza: Brázdil 
 
41/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1734/79-2007      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 08.04.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1734/79-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava            číslo licencie: T/41 
Predkladá: PgO         Uvádza: Štibrányi 
 
42/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1903/84-2007      
(na vysielanie programu Piatok 13. – špeciál  zo dňa 20.04.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1903/84-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava            číslo licencie: T/41 
Predkladá: PgO         Uvádza: Holan 
         
43/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1875/82-2007      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 19.04.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1875/82-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava             číslo licencie: T/41 
Predkladá: PgO         Uvádza: Abrahám 
 
44/ Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 1619/78-2007      
(na vysielanie programu Paľba z dňa 19.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1619/78-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava             číslo licencie: T/41 
Predkladá: PgO         Uvádza: Mistrík 
 
45/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1914/85-2007      
(na vysielanie programu Črepiny zo dňa 23.04.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1914/85-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s. r.o., Bratislava                                             číslo licencie: T/39 
Predkladá: PgO         Uvádza: Podracká 
 
46/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1921/98-2007      
(na vysielanie programov Sobotné dialógy z dňa 31. 3. 2007 a Z prvej ruky z dňa 10. 4. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1921/98-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
Predkladá: PgO         Uvádza: Škultéty 
 
47/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1215/60-2007 
(na vysielanie reklamy zo dňa 6.3.2007)  
Správa o šetrení sťažností č. 1215/60-2007 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona 
Predkladá: PgO                                                                          Uvádza: Brázdil 
 
48/Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1621/77-2007     
(na vysielanie programov TV Liptov z dní 11., 12., 18., 19., 25., 26. 03. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1621/77-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Liptov 
Vysielateľ: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš                    číslo licencie: T/162 
Predkladá: PgO         Uvádza: Štibrányi 
         
49/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2266/96-2007      
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 12.5.2007,  príspevok Zákon o ÚPN: Odhalené 
rokovania)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/96-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
Predkladá: PgO         Uvádza: Holan 
 
50/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2266/97-2007      
(na vysielanie programu Noviny Plus zo dňa 15.5.2007,  príspevok Diskusia o ÚPN)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/97-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                              číslo licencie:T/39 
Predkladá: PgO         Uvádza: Abrahám 
 
51/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1889/83-2007      
(na vysielanie programu C.S.I.: Kriminálka New York zo dňa 18.4.2007 a C.S.I.: Kriminálka Miami 
III zo dňa 17.4.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1889/83-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                             číslo licencie:T/39 
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Predkladá: PgO         Uvádza: Mistrík 
 
52/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 46/07/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice 
(monitorované dni: 16.5. a 22.5.2007) 
Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice              číslo licencie: T/133 
Predkladá: PgO         Uvádza: Podracká 
 
53/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 47/07/TV o monitorovaní vysielania Televízie Ružinov 
(monitorovaný deň: 10. a 11.4.2007) 
Vysielateľ: TVR a RE, s. r. o., Bratislava                                        číslo licencie:T/89 
Predkladá: PgO         Uvádza: Škultéty 
 
54/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2271/95-2007      
(na vysielanie programu Sféry dôverné z dňa 16.5.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2271/95-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
Predkladá: PgO         Uvádza: Brázdil 
 
55/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2067/91-2007      
(na vysielanie programu Čierny Peter z dňa 24.04.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2067/91-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o., Bratislava                číslo licencie: T/125 
Predkladá: PgO         Uvádza: Štibrányi 
 
56/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1947/87-2007      
(na vysielanie programu Reflex z dňa 24.4.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1947/87-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava         číslo licencie: T/41 
Predkladá: PgO         Uvádza: Holan 
 
57/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1923/86-2007      
(na vysielanie programu Správy z dňa 16.4.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1923/86-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
Predkladá: PgO         Uvádza: Abrahám 
 
58/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2335/101-2007      
(na vysielanie programu Farár Braun z dňa 21.5.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2335/101-2007smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
Predkladá: PgO         Uvádza: Mistrík 
 
59/SK č.: 75-PgO/O-1256/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy/10.06.2006 a 11.06.2006) 
ÚK: C.E.N.  s r.o.       číslo licencie: T/125 
Predkladá: PKO        Uvádza: Podracká 
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60/SK č.: 72-PgO/O-1253/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy / 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.06.2006 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/125 
Predkladá: PKO        Uvádza: Škultéty 
 
61/SK č.: 43-PgO/O-764/2007 zo dňa 06.02.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2471/213-2006  
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / 17.12.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie:T/39 
Predkladá: PKO        Uvádza: Brázdil 
 
62/SK č.: 76-PgO/O-1257/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie 
(dodržiavanie § 16 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: nezabezpečenie povinnosti poskytnúť Rade na vyžiadanie záznamy 
vysielania v zodpovedajúcej kvalite / 17.06.2006 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                             číslo licencie: T/125 
Predkladá: PKO        Uvádza: Štibrányi 
 
63/SK č.: 73-PgO/O-1254/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie  
(dodržiavanie § 30 ods.2 písm. a) a d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Šport / 10.06.2006 a 16.06.2006) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie :T/125 
Predkladá: PKO        Uvádza: Holan 
 
64/SK č.: 74-PgO/O-1255/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie 
(dodržiavanie § 30 ods.2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Poludňajší žurnál / 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 19.06.2006) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
Predkladá: PKO        Uvádza: Abrahám 
 
65/SK č.: 55-PgO/O-966/2007 zo dňa 20.02.2007 
Doplnenie: Štatistika odvysielaného podielu programov európskej produkcie vo vysielaní STV, TV 
Markíza a JOJ 
(dodržiavanie § 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: porušenie povinnosti vyhradiť väčšinový podiel svojho vysielacieho 
času európskym dielam / december 2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41                              
Predkladá: PKO                                                                          Uvádza: Mistrík 
ÚP: 12:00 hod.                                                                                   
       
66/SK č.: 56-PgO/O-967/2007 zo dňa 20.02.2007 
Doplnenie: Štatistika odvysielaného podielu programov európskej produkcie vo vysielaní STV, TV 
Markíza a JOJ 
(dodržiavanie § 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: porušenie povinnosti vyhradiť väčšinový podiel svojho vysielacieho 
času európskym dielam / december 2006) 
ÚK: MAC TV s r.o.                                            číslo licencie: T/39 
Predkladá: PKO        Uvádza: Podracká 
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67/SK č.: 86-PgO/O-1523/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie: Správa č. 21/07/TV o monitorovaní programovej služby Infokanál semerovskej televízie  
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: porušenie povinnosti trvalo označovať programovú službu 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) / 04.02.2007 
ÚK: Imrich HRABOVSKÝ, Semerovo                     číslo licencie: T/158 
Predkladá: PKO        Uvádza: Škultéty 
 
68/SK č.: 57-PgO/O-968/2007 zo dňa 20.02.2007 
Doplnenie: Štatistika odvysielaného podielu programov európskej produkcie vo vysielaní STV, TV 
Markíza a JOJ 
(dodržiavanie § 23 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: porušenie povinnosti vyhradiť väčšinový podiel svojho vysielacieho 
času európskym dielam / november 2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/ 39 
Predkladá: PKO        Uvádza: Brázdil 
 
69/SK č.: 34-PgO/O-654/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1283/112-2006   
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Reflex / 19.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                   číslo licencie: T/41 
Predkladá: PKO        Uvádza: Štibrányi 
 
70/SK č.: 53-PgO/O-964/2007 zo dňa 20.02.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2346/207-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Štiavnický magazín / 30.11.2006 a 01.12.2006) 
ÚK: PO – MA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/169 
Predkladá: PKO        Uvádza: Holan 
 
71/SK č.: 54-PgO/O-965/2007 zo dňa 20.02.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2346/207-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok v rámci reklamného bloku informujúcom o benefičnom 
hokejovom zápase / 30.11.2006 a 01.12.2006) 
ÚK: PO – MA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/169 
Predkladá: PKO        Uvádza: Abrahám 
 
72/SK č.: 32-PgO/O-650/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2232/203-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reportáž Hedviga / Reportéri / 23.10.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                
Predkladá: PKO        Uvádza: Mistrík 
 
73/SK č.: 91-PgO/O-532/2005 zo dňa 22.03.2005 
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažností č. 164/10-2005, 168/14-2005, 259/22-2005 a 315/39-2005 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 6  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: odvysielanie loga „Slovensko hľadá Superstar“ počas vysielania 
programov / 05.01.2005,  06.01.2006 a 27.01.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
Predkladá: PKO        Uvádza: Škultéty 
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74/SK č.: 91-PgO/O-1528/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie:  Správy o šetrení sťažností č. 21/5-2007, 307/16-2007, 492/18-2007 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok Irak: posledné minúty Saddáma Husajna / Správy TA3 / 
30.12.2006) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                číslo licencie: T/125 
Predkladá: PKO        Uvádza: Podracká 
 
75/SK č.: 89-PgO/O-1526/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažností č. 21/5-2007, 307/16-2007, 492/18-2007 
(dodržiavanie § 20 ods.3 až 5  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok –Svetové dianie 2006-súhrn/Správy STV/31.12.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
Predkladá: PKO        Uvádza: Brázdil 
 
76/SK č.: 90-PgO/O-1527/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažností č. 21/5-2007, 307/16-2007, 492/18-2007 
(dodržiavanie § 20 ods.3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok Diktátora popravili / Televízne noviny / 30.12.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41 
Predkladá: PKO        Uvádza: Štibrányi 
 
77/ SK č.: 379-PgO/O-1971/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie:  Správa č. 106/05/TV z monitorovania TV Markíza  
(dodržiavanie § 20 ods.5  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Big Brother – Face to Face / 21.10.2005) 
ÚK: MARKIZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                          číslo licencie: T/41 
Predkladá: PKO        Uvádza: Holan 
 
78/ SK č.: 33-PgO/O-652/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažnosti č. 2233/204-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reportáž Hedviga II. / Reportéri / 13.11.2006 ) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
Predkladá: PKO        Uvádza: Mistrík 
 
79/ SK č.: 92-PgO/O-1529/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažnosti č. 492/18-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: nedodanie súvislého záznamu vysielania / 30.12.2006 ) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125 
Predkladá: PKO        Uvádza: Abrahám 
 
80/ SK č.: 71-PgO/O-1252/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažnosti č. 2479/4-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok Podozrivý : Polícia / Reportéri / 18.12.2006 ) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
Predkladá: PKO        Uvádza: Podracká 
 
81/ SK č.: 78-PgO/O-1259/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie:  Správa č. 3/07/Ro o monitorovaní programu Rádiožurnál 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál / 06.02.2007 ) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
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Predkladá: PKO        Uvádza: Brázdil 
 
82/ SK č.: 222-LO/O-1078/2005 zo dňa 21.06.2005 
vo veci možného odňatia licencie č. T/130 
ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča 
Predkladá: LO                                                                                 Uvádza: Abrahám   
 
83/Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní: 
10:00 hod. KÁBEL MEDIA, s.r.o., Bratislava 

Michal Kacej st. 
Miroslav Kopečný 
Michal Kacej ml. 
Nikolina Svetozarová 

10:20 hod. MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica 
                  Gabriela Švecová 
                  Miloš Konečný 
10:40 hod. AZTV Group  s. r.o., Banská Bystrica 
11:00 hod. DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
11:20 hod. MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava 
               VINTON Kft., Budapešť 
                  Ing. Jozef Stopka, Trnava 
                  U-MEDIA s.r.o., Bratislava 
11:40 hod. QUESTHOUSE, a.s., Bratislava 
12:00 hod. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
12:15 hod. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
                  CME Media Enterprises B.V. 
                  CME Slovak Holdings B.V. 
 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 571 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
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Uznesenie č. 07-13/1.512: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 162-LO/D-2247/2007 zo dňa 21.05.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa na základe licencie č. T/88 
ÚK: KÁBEL MEDIA, s.r.o., Bratislava, Michal Kacej, st., Miroslav Kopečný, Michal Kacej ml., 
Nikolina Svetozarová 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 07-13/2.513: Rada rozhodla o odročení tohto bodu programu na najbližšie zasadnutie 
Rady z dôvodu ospravedlnenia sa neúčasti účastníkov konania na ústnom pojednávaní. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/572:  
Kancelária Rady pozve účastníkov konania na zasadnutie Rady na deň 28.08.2007. 
T: 20.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 159-LO/D-2216/2007 zo dňa 17.05.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa na základe licencie č. T/165 
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica, Gabriela Švecová, Miloš Konečný 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 07-13/3.514: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom 
konaní č. 159-LO/D-2216/2007 zo dňa 17.05.2007 s účastníkmi konania: 
 
MANIN PB, s.r.o. 
Sládkovičova 569 
017 01 Považská Bystrica 

a 
 

Gabriela Švecová 
018 55 Tuchyňa 83 

a 
 

Miloš Konečný 
Dedovec 1902/420 
017 01 Považská Bystrica 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/165, spoločnosti MANIN 
PB, s.r.o., Považská Bystrica a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia 
§ 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z.  
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udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom obchodného 100 % podielu z prevodcu - Gabriela Švecová, 018 55 Tuchyňa 83 
 
na nadobúdateľa - Miloš Konečný, Dedovec 1902/420, 017 01 Považská Bystrica. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/573: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 159-LO/D-
2216/2007 zo dňa 17.05.2007 a zašle ho účastníkom konania.  
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 180-LO/D-2453/2007 zo dňa 31.05.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS, MMDS a satelitu 
podľa § 49 zákona 308/2000 Z. z. 
ÚK: AZTV Group  s. r.o., Banská Bystrica 
ÚP: 10:40 hod. 
 
Uznesenie č. 07-13/4.515: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom káblového distribučného systému, systému 
MMDS a satelitu, v správnom konaní č. 180-LO/D-2453/2007 zo dňa 31.05.2007, účastníka konania: 
 
AZTV Group s.r.o. 
Nám. SNP 11 
974 01 Banská Bystrica  
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 2 písm. c) zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka 
konania 
  

zamieta žiadosť  
 

spoločnosti AZTV Group s.r.o. 
 
z dôvodu, že ÚK nespĺňa kritériá a podmienky podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z., ktoré 
rada posudzuje a je povinná na ne prihliadať.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/574: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 180-LO/D-2453/2007 a zašle ho 
účastníkovi konania. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 222-LO/D-2720/2007 zo dňa 13.06.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS podľa § 49 zákona 
308/2000 Z. z. 
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ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 11:00 hod. 

 
Uznesenie č. 07-13/5.516: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom káblového distribučného systému, 
v správnom konaní č. 222-LO/D-2720/2007 zo dňa 13.06.2007, účastníka konania: 
 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Einsteinova 21 
851 01 Bratislava 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

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

u d e ľ u j e 
 

spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
 

licenciu č. T/201  
na televízne vysielanie  

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

„I. 
 
(1) Názov programovej služby: Infokanál DIGI 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne – 168 hodín/ týždeň 
(4) Územný rozsah vysielania: Mesto Komárno, Šaľa, Handlová 
(5) Jazyk vysielania: slovenský, maďarský 

  
II. 

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

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, oddiel : Sro , vložka 
číslo: 24813/B, zo dňa 23.05.2007 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra spoločnosti, oddiel : Sro ,vložka číslo: 24813/B, zo dňa 
23.05.2007 

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

Rade dňa 13.06.2007 (č. podania 2720/2007):  
  

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

2. Publicistika: 
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 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika:  0 % 
3. Dokumentárne programy:  0  % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné  programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 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.  0 % 
(4) Navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej 

programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 0,- Sk 
(5) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 
zákona č. 308/2000 Z.z. : 0  % 

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

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

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

(9) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
- DVD disk 

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., 

Bratislava. 
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je spoločnosť DIGI SLOVAKIA, 

s.r.o., Bratislava, na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/203. 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/575: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 222-LO/D-2720/2007, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania.  
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 223-LO/D-2666/2007 zo dňa 11.06.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/199 
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava 
        VINTON Kft., Budapešť 
        Ing. Jozef Stopka, Trnava 
        U-MEDIA s.r.o., Bratislava 
ÚP: 11:20 hod. 
 
Uznesenie č. 07-13/6.517: 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. 
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195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom 
konaní č. 223-LO/D-2666/2007 zo dňa 11.06.2007 s účastníkmi konania: 
 
MEGA MAX MEDIA, s.r.o. 
Sv. Vincenta 2 
821 03 Bratislava 
 
VINTON Kft. 
Városmajor u. 11 
1028 Budapešť 
Maďarská republika 
 
Ing. Jozef Stopka 
G. Dusíka 50 
917 08 Trnava 
 
U-MEDIA s.r.o. 
Sv. Vincenta 2 
821 03 Bratislava 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/199 spoločnosti MEGA 
MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 

Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom obchodného podielu spoločníka spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava - 
Ing. Jozefa Stopku, Nitra vo výške 100 % na nadobúdateľa, spoločnosť U-MEDIA s.r.o., Sv. Vincenta 
2, 821 03 Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/576: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 223-LO/D-
2666/2007 zo dňa 11.06.2007 a zašle ho účastníkom konania - spoločnosti MEGA MAX MEDIA, 
s.ro., Bratislava, U-MEDIA s.r.o., Bratislava, Ing. Jozef Stopka, Trnava, VINTON Kft., Budapešť  
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 177-LO/D-2411/2007  zo dňa 29.05.2007  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Piešťany  
ÚK: QUESTHOUSE, a.s. Bratislava   
ÚP: 11:40 hod. 
 
Uznesenie č. 07-13/7.518: Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods.1 a 3 a  § 5 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 
177-LO/D-2411/2007, zo dňa 29.05.2007  posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie 
v Piešťanoch prostredníctvom systému MMDS  účastníka konania: 
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QUESTHOUSE, a.s. 
Pri starej prachárni 14 
831 04 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie:  

 
Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. udeľuje spoločnosti  QUESTHOUSE, a.s., Pri 
starej prachárni 14, 831 04 Bratislava 

 
licenciu č. T/200  

 
na televízne vysielanie  prostredníctvom systému MMDS za týchto podmienok: 

 
I. 
 

(1) Názov programovej služby: TeleNET tv  
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny, Piešťany  
(5) Jazyk vysielania: slovenský/český 

 
II.  

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

právach vysielateľa s licenciou: Podľa zoznamu akcionárov vedeného Centrálnym depozitárom 
cenných papierov SR, a.s. Bratislava: Zoznam akcionárov ( vybraná emisia) spoločnosti 
QUESTHOUSE, a.s., Bratislava, emisia číslo : LP0000604636  zo dňa 05.04.2007  

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.05.2007, vložka číslo 3732/B, 
zoznam výpisov č. IV. 5975/07 

 
III. 

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

29.05.2007 (č.p.d.2411/2007): 
a/ Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max.  20 % 
2. Programy: min. 80% 
b/ Programy (100%):  
1. Spravodajstvo: 0% 
2. Publicistika:   
 2.1 Politická publicistika: 10 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 0 % 
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 % 
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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: 0 % 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

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

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

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

6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: Podľa § 
20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby 
nevzťahujú ustanovenia § 20 ods. 5 a 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 

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

 
IV. 

 
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom vysielača MMDS, spoločnosti QUESTHOUSE, 

a.s., Bratislava na základe registrácie retransmisie č. TKR/277. 
(2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/577: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o udelení licencie v správnom konaní č 
177-LO/D-2411/2007, zašle ho účastníkovi konania, spol. QUESTHOUSE, a.s., Bratislava a  vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 237-LO/D-2828/2007 zo dňa 21.06.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa na základe licencie č. T/41 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
       CME Media Enterprises B.V. 
       CME Slovak Holdings B.V. 
ÚP: 12:15 hod. 
 
Uznesenie č. 07-13/8.519: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom 
konaní č. 237-LO/D-2828/2007 zo dňa 21.06.2007 s účastníkmi konania: 
 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
Bratislavská 1/A,  
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica  

a 
CME Media Enterprises B.V. 
Dam 5B, 1012JS Amsterdam 
Holandsko 

a 
CME Slovak Holdings B.V.,  
Dam 5B, 1012JS Amsterdam 
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Holandsko 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/41, spoločnosti MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa 
ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom obchodného 34 % podielu z prevodcu, spoločnosti CME Media Enterprises B.V., so 
sídlom Dam 5B, 1012JS Amsterdam, Holandsko 
 
na nadobúdateľa, spoločnosť CME Slovak Holdings B.V., Dam 5B, 1012JS Amsterdam, Holandsko. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/578: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 237-LO/D-
2828/2007 zo dňa 21.06.2007  a zašle ho účastníkom konania MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
Bratislavská 1/A, CME Media Enterprises B.V., CME Slovak Holdings B.V. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 142-LO/D-R-2155/2007 zo dňa 15.05.2007  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie, systémom MMDS z vysielača Piešťany  
ÚK: QUESTHOUSE, a.s., Bratislava   
 
Uznesenie č. 07-13/9.520: 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. 142-LO/D-R-2155/2007 zo dňa 
15.05.2007, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom systému MMDS  v meste  
Piešťany,  žiadateľa - spoločnosti : 
 
QUESTHOUSE, a.s. 
Pri starej prachárni 14 
831 04 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.,   vydáva  
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/277 
 

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

Rozhodnutie  Telekomunikačného úradu SR č. 9710741012 zo dňa 10.04.2007 vydané za účelom 
retransmisie nezmenených TV programov 

- -    pridelené frekvenčné pásmo: 2212 – 2220 MHz (do 31.12.2010) 
- druh vysielania: 6M25C3FNF/750K3F3EHF 
- umiestnenie – lokalita: Piešťany 
- počet kanálov: 1  
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 2. Územný rozsah retransmisie:  Piešťany a okolie 
3.  Počet  prípojok:         200          
4.  Ponuka programových služieb:   
      základný súbor:     
       televízne programové služby:  TeleNET tv    
    rozhlasové programové služby:  -     
     rozšírený súbor:  - 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/579: 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. 142-LO/D-R-2155/2007 a zašle ho 
účastníkovi konania, spol. QUESTHOUSE, a.s., spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 115-LO/D-1912/2007 zo dňa 25.04.2007 
vo veci oznámenia zmien, týkajúcich sa  licencie č. T/178 na televízne vysielanie v meste Bratislava, 
mestskej časti Bratislava - Staré Mesto 
ÚK: TV Centrum, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-13/10.521: 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. 115-LO/D-1912/2007 zo dňa 25.04.2007, posúdila 
oznámenie o zmene licencie  č. T/178 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  308/2000 
Z.z. účastníka konania: 
 
TV CENTRUM s.r.o. 
Heydukova 25 
811 08 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej skladby a 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/178 na televízne vysielanie nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/178/2006 zo dňa 10.01.2006 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 v znení neskorších dodatkov zo dňa  13.06.2007 
a dňa 25.06.2007: 
a/ Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max.  68,75 % 
2. Programy: min. 31,25% 
b/ Programy (100%):  
1. Spravodajstvo: 37,33 % 
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2. Publicistika:  % 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 20,44 % 
3. Dokumentárne programy: 4,89 % 
4. Dramatické programy: 26,67 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 10,67 % 
7. Vzdelávacie programy: 3,8 % 
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 programu vo verejnom záujme: 18,06% 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

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

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

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

6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: Podľa § 
20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby 
nevzťahujú ustanovenia § 20 ods. 5 a 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/580: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 115-
LO/D-1912/2007, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  TV Centrum, s.r.o., Bratislava, a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
Sťažnosť č. 1248/61-2007 zo dňa 12.03.2007 
Smerujúca proti: Ján Homola Cabel-televizion Homayer, Banská Bystrica 
Predmet sťažnosti: Poskytovanie retransmisie so zvukom v monofónnej a nie stereofónnej kvalite  
a oznámenie ponuky programových služieb  – opakovaná sťažnosť. 
 
Uznesenie č. 07-13/11.522: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) 
začína správne konanie voči  prevádzkovateľovi Jánovi Homolovi Cabel-televizion Homayer, Banská 
Bystrica, č. TKR/221 z dôvodu: 
 1. možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že prevádzkovateľ pravdepodobne 
neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie do 15 dní odo dňa 
vzniku týchto zmien, najmä údaje o skladbe televíznych programových služieb 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

2.možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom 
retransmisie s registráciou č. TKR/221 - Jánom Homolom Cabel-televizion Homayer z dôvodu, že 
prevádzkovateľ pravdepodobne neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/581: Kancelária Rady upovedomí sťažovateľovi o začatí správneho konania vo veci. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
Úloha č. 07-13/582: Kancelária Rady písomne oznámi prevádzkovateľovi retransmisie  s registráciou 
TKR/221 - Jánovi Homolovi, obchodné meno: Ján Homola Cabel-televizion Homayer začatie 
správneho konania vo veci  a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie za účelom  vyjadrenia sa 
k predmetu veci. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 221-LO/D – 2647/2007 zo dňa 11.06.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/255 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. 
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-13/12.523: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 221-
LO/D-2647/2007  zo dňa 11.06.2007, vo veci   zmeny  registrácie retransmisie č. TKR/255, účastníka 
konania: 
 
Slovak Telekom, a.s. 
Karadžičova 10 
825 13 Bratislava 
 
a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 
m e n í 

 
registráciu retransmisie č. TKR/255 nasledovne:    
 
„1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Telekomunikačná licencia č. 7961/2000 

a Rozhodnutie Telekomunikačného úradu č. 750/12/2004  zo dňa 20.09.2004  
Hlavná stanica:  Jarošova 1, Bratislava    

 2.  Územný rozsah retransmisie:    Slovenská republika 
3.  Počet  prípojok:          50 000        
 
4.  Ponuka programových služieb: 
„Základný súbor 
(základný balíček):  
televízne programové služby :       STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Prima, ČT 1, 

ČT 2, SAT1, Pro 7, RTL 
rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  

Rádio_FM, Rádio Patria, Rádio Regina; Rádio Lumen,  
Rádio    EXPRES,   FUN RADIO, radio OKEY, VIVA 

Rozšírený súbor, tematické balíčky: 
televízne programové služby:  
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MIX 1 :       BBC Prime, BBC World, CNN, M2, RTL Klub,  Óčko, 
MTV, VH-1, Fashion TV, TV5 Monde 

MIX 2:  Animal Planet, Cartoon Network/TCM, Discovery channel, 
Eurosport, Hustler TV, MUSICBOX, Zone reality, Zone 
Romantica 

Dokumentárny:  AXN, National Geographic Channel, Spektrum, Viasat 
History, Viasat Explorer/Spice 

Filmový: CS Film, Film Box, Film+ 
Športový:  Extreme Sports, Galaxie Sport, Motors TV 
Detský:  Jetix, KiKa, MiniMax/A+ 
Prémiové balíčky: 
Premio 1: Cinemax 1, Cinemax 2 
Premio 2: HBO 1, HBO 2 
Premio 3: Nonstop Kino, XXX Xtreme“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/583: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 221-LO/D-
2647/2007 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Bratislava spolu  s 
výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 225-LO/D – 2766/2007 zo dňa 15.06.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/260 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. 
ÚK: Roman Papšo Computer MIX, Istebné 
 
Uznesenie č. 07-13/13.524: 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 citovaného zákona v správnom konaní č. 645-LO/D- 1066/2006 zo dňa 09.05.2006, posúdila 
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/260 prostredníctvom káblových distribučných 
systémov v obci Istebné,  žiadateľa: 
 
Roman Papšo Computer Mix 
Istebné 147 
027 53 Istebné 
 
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/260/2006 zo dňa 05.09.2006 takto: 
 
1. Časť 3.  Počet  prípojok  sa mení a znie. 
   „3.  Počet  prípojok      250“           
 
2. Časť 4.  Ponuka programových služieb 
  „4.  Ponuka programových služieb:   
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    základný súbor:  
        televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, NAUTIK 

TV, TV Patriot, MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, Kinder 
Kanál, TV NOE  

      rozhlasové programové služby:            Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín 
    rozšírený súbor:     -  „   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/584: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/260 v SK č. 225-LO/D-2766/2007 a zašle ho 
účastníkovi konania ( Romanovi Papšovi) spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 226-LO/D – 2777/2007 zo dňa 18.06.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/41 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. 
ÚK: KATES, s.r.o., Považská Bystrica 
 
Uznesenie č. 07-13/14.525: 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. 226-LO/D-2777/2007 zo dňa 18.06.2007, vo veci 
zmeny  registrácie retransmisie č. TKR/41 z dôvodu zmeny obchodného mena spoločnosti,  účastníka  
konania: 
 
KATES, s.r.o. 
Rozkvet 2076/161-55 
017 01 Považská Bystrica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

  
m e n í 

 
registráciu retransmisie č. TKR/41 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/41/1995 zo dňa 21.06.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien sa menia a v úplnom znení znejú nasledovne:  
 
„1. Bod 1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:   
1.1. Považská Bystrica a priľahlé časti 
    Hlavná stanica KDS: Sídlisko Rozkvet č. 2054, Považská Bystrica 
1.2. Domaniža, Sádočné 
    Hlavná stanica KDS: OcÚ  Domaniža 
1.3. Prečín 
    Hlavná stanica KDS: Kultúrny dom, Prečin  
1.4.Udiča 
   Hlavná stanica KDS:OcÚ Udiča 
1.5. Dolná Maríková, Hatné, Klieština 
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   Hlavná stanica KDS: bytovka č. 294, Hatné 
1.6. Dolný Lieskov  
 Hlavná stanica KDS: Dolný Liesok, Požiarna zbrojnica 
1.7. Trstie 
     Hlavná stanica KDS: Trstie, Píla 
1.8. Bodiná 
 Hlavná stanica KDS: Bodiná, Kultúrny dom 

 
2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o text:  „Dolný Liesok, Trstie, Bodiná“ 
 
 
3. Bod 3. Počet prípojok  sa mení, dopĺňa a  znie:  
        „Považská Bystrica a priľahlé časti:             4015  
      Domaniža, Sádočné:     353 
      Prečín       246 
      Udiča       287 
      Dolná Maríková, Hatné, Klieština   520 
      Dolný Liesok        97 
      Trstie         56 
      Bodiná         86 
          Počet prípojok celkom je:                          5660  
 
4. Bod  4. Ponuka programových služieb  
„4.1 KDS Považská Bystrica   
a) základný súbor (Mini ponuka):   
    televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TV NOE, TV 

PATRIOT, TV Považie, TV Marika, ČT 1, ČT 2,  Prima, TV 
5, BBC World  

rozhlasové program. služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY, Rádio 
EXPRES, FUN RADIO  

   televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TV NOE, TV 
PATRIOT, TV Považie, TV Marika, TV Nautik, ČT 1, ČT 2, 
Prima, ÓČKO,  TV 5, BBC World, MusicBox, Eurosport, 
Galaxia Sport, Hallmark, Spektrum, CNN, Blue Hustler, 
Viasat History, Viasat Explorer/Spice, Minimax, Discovery 
Channel, Jetix, MGM, ZONE Reality  

 
   rozhlasové program. služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY, Rádio 
Expres, FUN RADIO  

 c)  prémiový súbor:  HBO 
  
4.2 KDS Prečín   
a) základný súbor:   

televízne programové služby:      STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, TV Marika,  ČT 1, 
ČT 2, Prima, ÓČKO, TV NOE, TV Nautik, TV5, 
DISCOVERY,    Film+ 

    rozhlasové program. služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY, Rádio 
Expres, FUN RADIO  

 
b) rozšírený súbor:       - 
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4.3 KDS Domaniža  
a) základný súbor:   

televízne programové služby:      STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3,  JOJ, TV Nautik, TV 
NOE, ČT 1, ČT 2,  Prima, ÓĆKO,   TV5, Spektrum   

     rozhlasové program. služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY, Rádio 
Expres, FUN RADIO  

b) rozšírený súbor:      - 
 
4.4 KDS Hatné 
(Dolná Maríková , Klieština) 
a) základný súbor:   

televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3,  JOJ, TV Považie, 
NAUTIK TV, TV NOE, ČT 1, ČT 2,  Prima,   ÓČKO, TV5, 
Spektrum   

    rozhlasové program. služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY, Rádio 
Expres, FUN RADIO  

b) rozšírený súbor:      - 
 
 
 4.5 KDS Udiča    
a) základný súbor:   

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ,  TA3,  TV Považie, TV 
NOE, Nautik TV, ČT 1, ČT 2,  Prima, TV 5, DISCOVERY , 
ÓČKO  

    rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY, Rádio 
EXPRES, FUN RADIO  

b) rozšírený súbor:      - 
 
4.6 KDS Dolný Liesok    
a) základný súbor:   

televízne programové služby:   STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ,  TA3,  Nautik TV, ČT 1, 
ČT 2,  Prima, TV 5, ÓČKO, TV NOE 

  rozhlasové program. služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio 
Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY, Rádio EXPRES, FUN 
RADIO  

b) rozšírený súbor:      - 
 
4.7 KDS Trstie    
a) základný súbor:   

televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ,  TA3,  TV Nautik, ČT 1, 
ČT 2,  Prima,   ÓČKO, TV NOE, TV 5  

  rozhlasové program. služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio 
Dúha, Rádio ZET, Rádio OKEY, Rádio EXPRES, FUN 
RADIO  

b) rozšírený súbor:      - 
 
4.8 KDS Bodiná    
a) základný súbor:   

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

b) rozšírený súbor:      -„ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/585: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
písomné rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/41 v SK č.: 226-LO/D-2777/2007 zo dňa  
18.06.2007 účastníkovi konania, spol. KATES, s.r.o., Považská Bystrica a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 235-LO/D- 2841/2007 zo dňa 22.06.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/223 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona  
č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok 
 
Uznesenie č. 07-13/15.526: 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. 235-L/D-2841/2007 zo dňa 22.06.2007, posúdila  
žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/223 systémom MMDS z dôvodu zmeny územného 
rozsahu retransmisie – rozšírenia o  vysielač  MMDS  Liptovská Osada a MMDS  Liptovská Lúžna 
a zmeny počtu abonentov  MMDS Dolný Kubím, účastníka konania: 
 
Ing. Miroslav Bobák  
Oravský Podzámok 328 
027 41  
 
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/223 zo dňa 02.12.2003 v znení neskorších  zmien  nasledovne: 
 
1. Časť  I. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa  
dopĺňa  o  nový podbod 1.4 a podbod 1.5, ktorý  znie: 
 
„1.4. Vysielač MMDS Liptovská Osada: Rozhodnutie TÚ SR č. 9610741011 z 07.09.2006 
pridelené frekvencie:   2252 – 2300 MHz  (do 31.12.2007) 
umiestnenie – lokalita:        Liptovská Osada   
počet kanálov:         6 kanálov  po 8 MHz 
Druh vysielania          5M75C3FNF/250KF3EHF, QAM 
     
1.5. Vysielač MMDS Liptovská Lúžna  : Rozhodnutie TÚ SR č. 9610741016 z 14.11.2006 
pridelené frekvencie: 2252 – 2300 MHz  (do 31.12.2007) 
umiestnenie – lokalita:        Liptovská Lúžna   
počet kanálov:         6 kanálov  po 8 MHz 
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Druh vysielania         5M75C3FNF/250KF3EHF, QAM“ 
 
 
2. „Bod II. Územný rozsah retransmisie  sa dopĺňa o text: „Liptovská Osada, Liptovská Lúžna“ 
  
3. Bod III. Počet prípojok sa mení a dopĺňa takto:  
„III. Počet prípojok: 
  1.  Dolný Kubín     85 
  2.  Pružina    192 
  3. Krásno nad Kysucou      0  ( predpoklad 300-400 účastníkov ) 
  4.  Liptovská Osada      140 
  5. Liptovská Lúžna   200 
  spolu:    617“ 
 
4. Bod IV. Ponuka programových služieb sa dopĺňa o nový  podbod  4, a podbod 5,  ktorý  znie: 
„4. MMDS Liptovská Osada  : 
 televízne programové služby: 
základná ponuka :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, ČT 1,  Prima  
rozšírená ponuka: - 
rozhlasové programové služby: - 
 
„5. MMDS Liptovská Lúžna  : 
 televízne programové služby: 
základná ponuka :   STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, ČT 1,  Prima  
rozšírená ponuka:  - 
rozhlasové programové služby: -„ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/586: 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/223   v SK č.: 235-LO/D-2841/2007, zašle 
ho účastníkovi konania Ing. Miroslavovi Bobákovi, Oravský Podzámok a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 233-LO/D-2170/2007 zo dňa 15.05.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/190 
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-13/16.527: 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. 233-LO/D-2170/2007 zo dňa 15.05.2007, posúdila 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/190 účastníka konania: 
 
RING TV s.r.o. 
Pekná cesta 6 
843 03 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: 
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Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

m e n í  
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/190/2006 zo dňa 19.09.2006, ktorá v úplnom znení znie: 
  

„I. 
 
(1)   Názov programovej služby: RING TV 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)   Časový rozsah vysielania: 52,42 hodín/týždenne 
(4)   Územný rozsah vysielania:  

• Satelit ASTRA 3A, uplink Slovenské telekomunikácie a.s., Rádiokomunikácie o.z., 
forma signálu digitálna, 

• KDS a MMDS spoločnosti UPC BROADBAND    SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, 
KDS a MMDS spoločnosti SATRO s.r.o.,  Bratislava 

(5)   Jazyk vysielania: slovenský 
II. 

 
 

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

právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 40191/B, oddiel: Sro, zo 
dňa 25.07.2006 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 40191/B, oddiel: Sro, zo dňa 25.07.2006 

 
    III. 

 
1)  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade dňa 
15.05.2007 (č.p.d. 2170/2007); programová štruktúra platná odo dňa 30.04.2007 v zmysle oznámenej 
zmeny. 
  

a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max.  20 % 
     2. Programy : min. 80 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 0 % 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika:  0 % 
3. Dokumentárne programy:  0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 100 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy: min. 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: 0 % 
4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa 
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5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 
JSO  

6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: teletext neprevádzkuje  

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

8) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
- CD nosiče alebo DVD nosiče v zodpovedajúcej kvalite a požadovanom formáte, 
- Videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite 
(možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

 
 IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom satelitu ASTRA 3A, uplink Slovenské 

telekomunikácie a.s., Rádiokomunikácie, o.z., forma signálu digitálna, 
 
2.  Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS a MMDS spoločnosti UPC BROADBAND 

SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 
2.1.   Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS a v MMDS  je na    základe 

rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/254 spoločnosť UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 

3.  Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS a MMDS spoločnosti SATRO s.r.o., 
Bratislava.    
3.1. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 

o registrácii retransmisie č. TKR/9 spoločnosť SATRO s.r.o., Bratislava. 
3.2.  Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v MMDS je na základe rozhodnutia 

o registrácii retransmisie č. TKR/121 spoločnosť SATRO s.r.o., Bratislava.“ 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/587: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 233-LO/D-2170/2007, zašle ho 
účastníkovi konania spoločnosti RING TV s.r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 232-LO/D-2170/2007 zo dňa 15.05.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/190 
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-13/17.528: 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. 232-LO/D-2170/2007 zo dňa 15.05.2007, posúdila 
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/190 účastníka konania: 
 
RING TV s.r.o. 
Pekná cesta 6 
843 03 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: 
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Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

m e n í  
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/190/2006 zo dňa 19.09.2006, ktorá v úplnom znení znie: 
  

„I. 
 
(1)   Názov programovej služby: RING TV 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)   Časový rozsah vysielania: 52,42 hodín/týždenne 
(4)   Územný rozsah vysielania:  

• Satelit ASTRA 3A, uplink Slovenské telekomunikácie a.s., Rádiokomunikácie o.z., forma 
signálu digitálna, 

• KDS a MMDS spoločnosti UPC BROADBAND    SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, KDS 
a MMDS spoločnosti SATRO s.r.o.,  Bratislava 

(5)   Jazyk vysielania: slovenský 
 

II. 
 

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

právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 40191/B, oddiel: Sro, zo 
dňa 25.07.2006 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 40191/B, oddiel: Sro, zo dňa 25.07.2006 

 
    III. 

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

dňa 15.05.2007 (č.p.d. 2170/2007); programová štruktúra platná odo dňa 14.05.2007 v zmysle 
oznámenej zmeny. 

  
a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max.  20 % 
     2. Programy : min. 80 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 0 % 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika:  0 % 
3. Dokumentárne programy:  0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 100 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy: min. 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: 0 % 
(4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa 
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(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 
JSO  

(6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: teletext neprevádzkuje  

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

(8) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
- CD nosiče alebo DVD nosiče v zodpovedajúcej kvalite a požadovanom formáte, 
- Videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite 
(možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

 
 IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom satelitu ASTRA 3A, uplink Slovenské 

telekomunikácie a.s., Rádiokomunikácie, o.z., forma signálu digitálna, 
 
2.  Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS a MMDS spoločnosti UPC BROADBAND 

SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 
2.2.   Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS a v MMDS  je na    základe 

rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/254 spoločnosť UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 

3. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS a MMDS spoločnosti SATRO s.r.o., 
Bratislava.    
3.2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 

o registrácii retransmisie č. TKR/9 spoločnosť SATRO s.r.o., Bratislava. 
3.2.  Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v MMDS je na základe rozhodnutia 

o registrácii retransmisie č. TKR/121 spoločnosť SATRO s.r.o., Bratislava.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/588: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 232-LO/D-2170/2007, zašle ho 
účastníkovi konania spoločnosti RING TV s.r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
Sťažnosť č. 2675/109-2007 
Predmet sťažnosti: vysielanie cudzojazyčnej reklamy a hlasitosť reklamy 
Proti spoločnosti: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: fyzická osoba 
 
Uznesenie č. 07-18/18.529: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia 
§ 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom v súlade 
s ustanovením § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 2675/109-2007 
zo dňa 11.06.2007 a dospela k záveru, že predmet sťažnosti je v zmysle ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. neopodstatnený. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/589: Kancelária Rady zašle oznámenie o vybavení sťažnosti sťažovateľovi. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
Sťažnosť č. 2521/105-2007 
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Predmet sťažnosti: vysielanie cudzojazyčnej reklamy 
Proti spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: fyzická osoba 
 
Uznesenie č. 07-13/19.530: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia 
§ 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom v súlade 
s ustanovením § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 2521/105-2007 
zo dňa 04.06.2007 a dospela k záveru, že sťažnosť je v zmysle ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. neopodstatnená. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/590: Kancelária Rady zašle oznámenie o šetrení sťažnosti sťažovateľovi. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 20/ 
SK: 209-LO/O-2397/2007 zo dňa 01.06.2007 
vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Obec Víťaz, okr. Prešov 
 
Uznesenie č. 07-13/20.531: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 písm. g) 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. 209-LO/O-
2397/2007 zo dňa 01.06.2007, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 2 ods. 1 
písm. b) a § 2 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z., rozhodla, že účastník konania: 
 
Obec Víťaz  
082 38 Víťaz 111 
Okr. Prešov 
 

porušil 
 

I. ustanovenie § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že vysiela bez oprávnenia, 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu –  pokutu určenú podľa 
ustanovenia § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 50 000,- Sk, slovom päťdesiattisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila“. 
 
V zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné uhradiť ju na účet 7000088921/8180, VS 
***07, KS 6548. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. ustanovenie § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že prevádzkuje retransmisiu bez registrácie, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z  sankciu. –  pokutu určenú podľa 
ustanovenia § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 50 000,- Sk, slovom päťdesiattisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila“. 
 
V zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné uhradiť ju na účet 7000088921/8180, VS 
***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/591: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania – Obci Víťaz. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
Úloha č. 07-13/592: Zároveň v lehote troch mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia účastníkovi 
konania požiada Telekomunikačný úrad SR o vykonanie kontroly KDS v obci Víťaz, a to v prípade, 
ak obec Víťaz počas tejto lehoty nepožiada o registráciu retransmisie. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 21/ 
SK: 144-LO/D-2124/2007 zo dňa 11.05.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/39 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-13/21.532: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom 
konaní č. 144-LO/D-2124/2007 zo dňa 11.05.2007, s účastníkom konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

 
licenciu č. T/39 takto: 

 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnkov 
sa menia takto: 
 
Čl. II sa mení a 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, 
vložka číslo: 29871/B, oddiel Sro zo dňa 11.05.2007, 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 29871/B, oddiel Sro zo dňa 
11.05.2007. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/593: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v predmetnom správnom konaní a zašle 
ho účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV, s.r.o.  
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 22/ 
SK: 101-LO/D-1694/2007 zo dňa 05.04.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/256 
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-13/22.533: 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. 101-LO/D-1694/2007 zo dňa 05.04.2007, posúdila žiadosť o zmenu 
údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/256, doručenú Rade z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb, zmeny územného rozsahu účastníka konania: 
 
PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o. 
Na Križovatkách 37/E 
821 04 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

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

m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/256 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/256/2006 zo dňa 20.06.2006 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
 
I. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
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- na základe splnenia oznamovacej povinnosti Telekomunikačnému úradu SR v zmysle zákona 
č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciach 

  
II. Územný rozsah retransmisie: Limbach, Limbach-Machergut, Turček, Hamuliakovo, Dunajská 
Lužná, Tomášov, Domaňovce, Breza, Krušovce, Danišovce, Dolný Hričov, Rovinka, Selec, Čeľadice, 
Raslavice, Kalinkovo, Most pri Bratislave 
  

 III. Počet prípojok: 
 
  1. KDS Limbach    255 účastníkov 

 2. KDS Limbach-Machergut    35 účastníkov 
 3. KDS Turček      90 účastníkov 
 4. KDS Hamuliakovo   230 účastníkov 
 5. KDS Dunajská Lužná   210 účastníkov 
 6. KDS Tomášov               205 účastníkov 
 7. KDS Domaňovce   150 účastníkov 
 8. KDS Breza    200 účastníkov 
 9. KDS Krušovce                230 účastníkov 
10. KDS Danišovce     90 účastníkov 
11. KDS Dolný Hričov   185 účastníkov 
12. KDS Rovinka    105 účastníkov 
13. KDS Selec    160 účastníkov 
14. KDS Čeľadice      15 účastníkov 
15.       KDS Raslavice                                         100 účastníkov 
16.       KDS Kalinkovo                                         50 účastníkov 
17.       KDS Most pri BA                                    250 účastníkov 
 Spolu:            2.560 účastníkov 
 
IV. Ponuka programových služieb:  
 
KDS Limbach 
Televízne programové služby:   CNN, TA3, STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, CS FILM, 

FILM+, HALLMARK, ČT1, ČT2, PRIMA, DISCOVERY, 
SPEKTRUM, JETIX, EUROSPORT (CZ), GALAXIE 
SPORT, SAT1, PRO7, RTL2, ORF1, DUNA TV, VIVA, TV 
PEZINOK, INFOkanál 

Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Limbach-Machergut 
Televízne programové služby:   CNN, TA3, STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, CS FILM, 

FILM+, HALLMARK, ČT1, ČT2, PRIMA, DISCOVERY, 
SPEKTRUM, JETIX, EUROSPORT (CZ), GALAXIE 
SPORT, SAT1, PRO7, RTL2, ORF1, DUNA TV, VIVA, TV 
PEZINOK, INFOkanál 

Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Turček 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 

OČKO, EUROSPORT (CZ), DISCOVERY, PRO7, RTL2, 
SUPER RTL, FILM+, MDR 

Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Hamuliakovo 
Televízne programové služby:  
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1.základný programový súbor:  INFO, TA3, STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT1, ČT2, 
PRIMA, ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, 
MUSIC BOX, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, 
EUROSPORT (CZ), ORF2 

2.rozšírený programový súbor:  INFO, TA3, STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT1, ČT2, 
PRIMA, ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, 
MUSIC BOX, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, 
EUROSPORT (CZ), ORF2, GALAXIE SPORT, NAUTIK, 
ANIMAL PLANET, DISCOVERY, REALITY, TV 
PAPRIKA, ROMANTIKA, CS FILM, FILM+, PRO7, SAT1, 
RTL2, TV5, CNN 

3.filmový programový súbor:  HBO, HBO2, CINEMAX 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Dunajská Lužná 
Televízne programové služby: 
1.základný programový súbor:  INFO, TA3, STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT1, ČT2, 

PRIMA, ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, 
MUSIC BOX, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, 
EUROSPORT (CZ), ORF2 

2.rozšírený programový súbor:  INFO, TA3, STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT1, ČT2, 
PRIMA, ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, 
MUSIC BOX, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, 
EUROSPORT (CZ), ORF2, GALAXIE SPORT, NAUTIK, 
ANIMAL PLANET, DISCOVERY, REALITY, TV 
PAPRIKA, ROMANTIKA, CS FILM, FILM+, PRO7, SAT1, 
RTL2, TV5, CNN 

3.filmový programový súbor:  HBO, HBO2, CINEMAX 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Tomášov 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 

JETIX, DISCOVERY, MT1, MT2, DUNA TV, M-TV2, RTL 
klub, ORF1, ORF2, EUROSPORT, SAT1, PRO7, SUPER 
RTL, INFOkanál 

Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Domaňovce 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, JETIX, 

VIVA, NOE, INFOkanál 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Breza 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 

OČKO, EUROSPORT, PRO7, RTL2, SUPER RTL, 
INFOkanál 

Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Krušovce 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 

DISCOVERY, EUROSPORT, SAT1, PRO7, RTL plus, 
RTL2, VOX, 3SAT, KIKA, VIVA, NOE, INFOkanál 

Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Danišovce 
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Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, JETIX, 
EUROSPORT  

Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Dolný Hričov 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 

OČKO, HALLMARK, DISCOVERY, EUROSPORT (CZ), 
JETIX, RTL2, VIVA, INFOkanál 

Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Rovinka 
Televízne programové služby:  
1.základný programový súbor:  INFO, TA3, STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT1, ČT2, 

PRIMA, ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, 
MUSIC BOX, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, 
EUROSPORT (CZ), ORF2 

2.rozšírený programový súbor:  INFO, TA3, STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT1, ČT2, 
PRIMA, ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, 
MUSIC BOX, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, 
EUROSPORT (CZ), ORF2, GALAXIE SPORT, NAUTIK, 
ANIMAL PLANET, DISCOVERY, REALITY, TV 
PAPRIKA, ROMANTIKA, CS FILM, FILM+, PRO7, SAT1, 
RTL2, TV5, CNN 

3.filmový programový súbor:  HBO, HBO2, CINEMAX 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Selec 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 

JETIX, TTV AN, DISCOVERY, RTL2, VIVA, 
EUROSPORT, FILM+ 

Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Čeľadice 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 

OČKO, DISCOVERY, EUROSPORT, SAT.1, Centra TV, 
MTV 

Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Raslavice 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 

JETIX, OČKO, EUROSPORT, DISCOVERY, NOE, FILM+ 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Kalinkovo 
Televízne programové služby:  
1.základný programový súbor:  INFO, TA3, STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT1, ČT2, 

PRIMA, ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, 
MUSIC BOX, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, 
EUROSPORT (CZ), ORF2 

2.rozšírený programový súbor:  INFO, TA3, STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT1, ČT2, 
PRIMA, ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, 
MUSIC BOX, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, 
EUROSPORT (CZ), ORF2, GALAXIE SPORT, NAUTIK, 
ANIMAL PLANET, DISCOVERY, REALITY, TV 
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PAPRIKA, ROMANTIKA, CS FILM, FILM+, PRO7, SAT1, 
RTL2, TV5, CNN 

3.filmový programový súbor:  HBO, HBO2, CINEMAX 
 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Most pri Bratislave 
Televízne programové služby:  
1.základný programový súbor:  INFO, TA3, STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT1, ČT2, 

PRIMA, ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, 
MUSIC BOX, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, 
EUROSPORT (CZ), ORF2 

2.rozšírený programový súbor:  INFO, TA3, STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT1, ČT2, 
PRIMA, ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, 
MUSIC BOX, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, 
EUROSPORT (CZ), ORF2, GALAXIE SPORT, NAUTIK, 
ANIMAL PLANET, DISCOVERY, REALITY, TV 
PAPRIKA, ROMANTIKA, CS FILM, FILM+, PRO7, SAT1, 
RTL2, TV5, CNN 

3.filmový programový súbor:  HBO, HBO2, CINEMAX 
 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS 

 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/594: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 101-LO/D-1694/2007 písomné 
znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o.) 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 23/ 
SK: 84-LO/D-1442/2007 zo dňa 21.03.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/145 
ÚK: Obec Litava, s.r.o., Litava 
 
Uznesenie č. 07-13/23.534: 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. 84-LO/D-1442/2007 zo 
dňa 21.03.2007 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/145 z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb, zmeny počtu prípojok účastníka konania: 

 
Obec Litava, s.r.o. 
962 44 Litava č. 5 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
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registráciu retransmisie č. TKR/145 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/145 zo dňa 30.11.1994 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia takto: 
 
1. Bod 3. Ponuka programových služieb v časti televízne programové služby sa mení a znie: 

„Ponuka programových služieb: 
Televízne programové služby: STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT1, ČT2, FILM +, Sport 1, MTV 
Europe“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č.07-13/527: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o oznámení zmien v registrácii retransmisie č. TKR/145 v SK: 
84-LO/D-1442/2007 zo dňa 21.03.2007 účastníkovi konania (Obec Litava, s.r.o.) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 24/ 
Informácia o zmene technických parametrov frekvencie 105,4 MHz Banská Bystrica, pridelenej 
Slovenskému rozhlasu 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie informáciu o zmene technických parametrov vysielania 
frekvencie 105,4 MHz Banská Bystrica na vedomie. 
 
Úloha č. 07-13/596: Kancelária Rady zašle Slovenskému rozhlasu rovnopis frekvenčného listu č. 
4100/10/2007. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
Úloha č. 07-13/597: Kancelária Rady druhý rovnopis predmetného frekvenčného listu uloží do 
spisového materiálu Slovenského rozhlasu. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 25/ 
SK: 157-LO/D-2179/2007 zo dňa 15.05.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-13/25.535: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 zákona  č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 157-LO/D-2179/2007 zo 
dňa 15.05.2007, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/257 z dôvodu zmeny 
obsahu programovej ponuky a zmeny spôsobu vykonávania retransmisie účastníka konania 

 
Orange Slovensko, a.s. 
Prievozská 6/A 
821 09 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

 
registráciu retransmisie č. TKR/257 takto: 

 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/257/2006 zo dňa 04.07.2006 sa menia a v úplnom znení 
znejú takto: 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: V zmysle oznámenia spoločnosti Orange 

Slovensko, a.s., Telekomunikačnému úradu SR zo dňa 14.04.2004.  
 
1.1. Hlavná stanica:  
 - Kopčianska 20/C, Bratislava. 

  
 1.2. Spôsob vykonávania retransmisie: 
  - prostredníctvom káblového distribučného systému (KDS), 
  - prostredníctvom verejnej rádiovej (bezdrôtovej) elektronickej komunikačnej siete, 
  - prostredníctvom internetu. 
 

 2.    Územný rozsah retransmisie: územie Slovenskej republiky 
 
3.    Počet  prípojok: 210 000            
 
4.    Ponuka programových služieb:   
       4.1. Základný súbor (Základný balík):  
       televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3, TV Ružinov, ORF 

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

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

 
    4.2. MIX: Zone Club, Film+, Viasat Explorer/Spice, TV Óčko, ESPN,  ČS Film 
    4.3. Cinemax balík: Cinemax, Cinemax 2, XXX Xtreme 
    4.4. HBO balík: HBO, HBO 2, Hustler TV 
    4.5. Balík pre dospelých: Hustler TV, XXX Xtreme 
    4.6. Základný balík televíznych programových služieb poskytovaný prostredníctvom   

verejnej rádiovej elektronickej komunikačnej siete: STV1, STV2, TV Markíza, TA3, 
ČT 24, Moooby Music TV, TV Óčko, MusicBox, E24 TV-erotika 

    4.7. Televízne programové služby poskytované prostredníctvom internetu: STV1, STV2, TV 
Markíza  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 07-13/598: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/257 v SK: 157-LO/D-2179/2007 a zašle ho účastníkovi konania (Orange Slovensko, a.s., 
Bratislava) spolu s výzvou na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 26/  
SK: 971-LO/D-2428/2007 zo dňa 15.12.2006 
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vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/180 – návrh na zastavenie konania 
ÚK: Televízia RUŽA, s.r.o., Ružomberok 
        Peter Kravčík, Ružomberok 
        Jozef Daniš, Ružomberok 
 
Uznesenie č. 07-13/26.536: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom 
konaní č. 971-LO/D-2428/2006 zo dňa 15.12.2006 s účastníkmi konania: 
    
Televízia RUŽA, s.r.o. 
Podhora 1 
034 01 Ružomberok 
 
Jozef Daniš 
Raveň 7145/34 
034 01 Ružomberok – Biely Potok 
 
Peter Kravčík 
Ku Revúcej 1 
034 01 Ružomberok – Biely Potok 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, na základe 
ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 971-LO/D-2428/2006 z dôvodu, že účastník konania vzal svoj návrh na začatie 
konania späť a konanie sa netýka iného účastníka alebo ostatní účastníci konania súhlasia so 
späťvzatím návrhu a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/599: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 971-LO/D-2428/2006 a zašle ho 
účastníkom konania, spoločnosti Televízia RUŽA s.r.o., Ružomberok, Jozef Daniš, Ružomberok 
a Peter Kravčík, Ružomberok – Biely Potok. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 27/  
SK: 133-LO/D-2080/2007 zo dňa 09.05.2007 
vo veci oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie  
č. TKR/254 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-13/27.537: 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 
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predpisov, v správnom konaní č. 133-LO/D-2080/2007  zo dňa 09.05.2007, posúdila oznámenie 
o zmene registrácie č. TKR/254, doručenú Rade z dôvodu zmeny sídla účastníka konania: 

 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
Ševčenkova 36 
851 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/254 takto: 
 
Sídlom spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. je Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/600: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o oznámení zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie 
č. TKR/254, v SK: 133-LO/D-2080/2007 zo dňa 09.05.2007 účastníkovi konania (UPC 
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava). 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 28/  
SK: 179-LO/D-2080/2007 zo dňa 09.05.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/182 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-13/28.538:  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 oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu v správnom konaní č. 179-LO/D-2080/2007 zo dňa 
09.05.2007 účastníka konania: 
 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
Ševčenkova 36 
851 01 Bratislava 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu č. T/182 takto: 
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Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/182 zo dňa 25.04.2006 sa menia takto: 
Čl. II sa mení a 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, vložka číslo: 38877/B, 
oddiel: SRo, zo dňa 21.06.2007 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 38877/B, oddiel: SRo, zo dňa 
21.06.2007 

  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/601: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 179-LO/D-2080/2007 a zašle ho 
účastníkovi konania spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 29/  
Sťažnosť č. 2571/118-2007 
Predmet sťažnosti: telefonické hry vo vysielaní 
Proti spoločnosti: NAUTIK TV, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: fyzická osoba 
 
Uznesenie č. 07-13/29.539: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení 
sťažnosti č. 2571/118-2007 zo dňa 07.06.2007 a v zmysle ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z. z. uznala sťažnosť za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/602: Kancelária Rady o vybavení sťažnosti upovedomí sťažovateľa. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 30/  
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. Slovenským 
rozhlasom v súvislosti so sťažnosťou č. 1185/59-2007 
 
Uznesenie č. 07-13/30.540: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej aj „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii začína správne konanie 
voči Slovenskému rozhlasu vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 68 ods. 5 
zákona č. 308/2000 Z. z o vysielaní a retransmisii z dôvodu možného nedostatočného využívania 
parametrov pridelených frekvencií 88,2 MHz Lučenec, 98,0 MHz Lučenec a 103,6 MHz, následkom 
čoho nedostatočne pokrýva územie mesta Tornaľa signálom programových okruhov Rádio Regina, 
Rádio_FM a Rádio Slovensko. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/603: Kancelária Rady písomne oznámi Slovenskému rozhlasu začatie správneho 
konania a požiada ho o vyjadrenie k predmetnému konaniu v lehote 10 dní odo dňa doručenia 
oznámenia. 
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T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 31/  
SK: 224-LO/D-2731/2007 zo dňa 14.06.2007 
vo veci oznámenia  zmeny údajov uvedených v žiadosti o  licenciu č. T/170 podľa ust. § 51 ods. 1  
zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, Michalovce 
 
Uznesenie č. 07-13/31.541: 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. 224-LO/D-2731/2007 zo dňa 14.06.2007,  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. T/170 podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka 
konania: 
 
Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ  
Humenská cesta 11 
071 01 Michalovce 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/170 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/170/2005 zo dňa 05.04.2005 v znení neskorších zmien a doplnkov 
sa mení takto: 
 
Článok IV. sa mení  a znie: 
“IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom MMDS a KDS v meste Trebišov a okolí, 

prostredníctvom KDS v meste Sobrance,v meste Michalovce a v meste Veľké Kapušany, 
prostredníctvom KDS v meste Sečovce, prostredníctvom KDS v meste Medzilaborce 
a prostredníctvom KDS v meste Snina.  

2. Programová služba je vysielaná prostredníctvom MMDS prevádzkovateľa retransmisie – 
spoločnosti TV TV, s.r.o., Trebišov s registráciou č. TKR/127, prostredníctvom KDS 
prevádzkovateľa retransmisie – spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov s 
registráciou č. TKR/169, prostredníctvom KDS prevádzkovateľa retransmisie – SDB, Sobrance s 
registráciou č. TKR/175, prostredníctvom KDS prevádzkovateľa retransmisie – spoločnosti UPC 
Slovensko, s.r.o. s registráciou č. TKR/13, prostredníctvom KDS prevádzkovateľa retransmisie – 
spoločnosti TV – SKV s.r.o., Snina s registráciou č. TKR/243, prostredníctvom KDS 
prevádzkovateľa retransmisie – spoločnosti MKTS, s.r.o., Sečovce s registráciou č. TKR/199 a 
prostredníctvom KDS prevádzkovateľa retransmisie – spoločnosti BYTENERG spol. s r.o., 
Medzilaborce  s registráciou č. TKR/177.   

3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD 
v zodpovedajúcej kvalite.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-13/604: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o  licenciu č. R/63 v správnom konaní 224-LO/D-2731/2007, zašle ho účastníkovi konania 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 32/  
SK: 160-LO/D-2144/2007 zo dňa 14.05.2007 
vo veci oznámenia  zmeny údajov uvedených v žiadosti o  licenciu č. R/63 podľa ust. § 51 ods. 1  
zákona č.  308/2000 Z. z. 
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o. , Šaľa 
 
Uznesenie č. 07-13/32.542: 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. 160-LO/D-2144/2007 zo dňa 14.05.2007,  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. R/63 podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka 
konania: 
 
MAXMEDIA, s.r.o. 
Diakovská cesta 15 
927 01 Šaľa 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/63 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/63/1998 zo dňa 15.05.1998 v znení neskorších zmien a doplnkov 
sa mení takto: 
 
Článok III. sa mení  a znie: 
“III. 
1. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby  doručenej 

Rade dňa 14.05.2007 (č.p.d. 2144):  
 

Programové typy (100%): 
Spravodajstvo  -min.  0 % 
Publicistika:   

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

Detské programy – 0 % 
Náboženské programy – 0 % 
Literárno-dramatické programy - 0% 
Zábavné programy – min. 0% 
Hudobné programy  – min. 2 % 

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

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/605: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o  licenciu č. R/63 v správnom konaní 160-LO/D-2144/2007, zašle ho účastníkovi konania 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 33/  
SK: 356-LO/O-R02/2005 zo dňa 27.09.2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie podľa zákona č. 308/2000 
Z.z.   
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o., Chvojnica,  
       MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa,  
       Martin Jursa, Partizánske 
 
Uznesenie č. 07-13/33.543: Rada pre vysielanie 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 356-LO/O-
R02/2005 začatom dňa 27.09.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkov konania: 

  
Rádio Bojnice, s.r.o.,  
972 13 Chvojnica  36 
 
MAXMEDIA, s.r.o. 
Diakovská cesta 15 
927 01 Šaľa 
  
Martin Jursa 
Malinovského 1158/21 
958 06 Partizánske 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
prideľuje frekvenciu 93,9 MHz Prievidza 

  
žiadateľovi o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie, spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o., Chvojnica      
                                                                                 

a 
 

podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

I. udeľuje 
 

licenciu na prevádzkovanie rozhlasového vysielania č. R/92 nasledovne: 
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1. Názov programovej služby: BETA RÁDIO 
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: na 8 rokov od nadobudnutia 

právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie č. R/92/2005 zo dňa 06.12.2005 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelené frekvencie: 93,9 MHz, Prievidza 

 
II. 

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

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, 
spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o., vložka číslo 16118/R, zo dňa 20.10.2005 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín spoločnosti Rádio Bojnice s r.o., 
vložka číslo 16118/R, zo dňa 20.10.2005 

 
III. 

 
1. Navrhovaná programová skladba vysielania, vrátane údajov o častiach programovej  služby, ktoré 

by mali byť preberané od iných vysielateľov:  
 Viď programová štruktúra BETA RÁDIA  zaslaná dňa 20.10.2005 (č. p. d. 2313/2005),  
2. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby  doručenej Rade 

dňa 20.10.2005 (č. p. d. 2313/2005): 
      Programové typy: 

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

2.1.politická publicistika   -  0 % 
2.2. ostatná publicistika  - min. 1,2 % 

3. Dramaturgický ucelené programy so stálou periodicitou: 
3.1. detské programy  - min. 0,8 %  
3.2. náboženské programy -  0 % 
3.3. literárno– dramatické programy  -  0 % 
3.4. zábavné programy   - min. 14 % 
3.5. hudobné programy   - min. 50 % 

3. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 4 % 
4. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa  v programovej službe za týždeň určený 

z celkového vysielacieho času: 0 % 
 

IV. 
 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: videokazeta 

VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni, alebo nosiče CD vo formáte 
MPEG-3, v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov 

2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. 
Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným úradom SR dňa 30.06.2000, 
ktorým sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky 
prideľuje: 

 
Frekvencia: 93,9 MHz 
Lokalita: Lehota pod Vtáčnikom 
Oblasť pokrytia: Prievidza a okolie dané dosahom vysielača  
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Súradnice:  18 E 37 42 48 N 38 55 
Číslo frekvenčného listu: 6128/SKS-00 

 
3. Špecifikácia RDS: 

Programová identifikácia   PI     (áno) 
Identifikácia dopravného vysielania  TP  (áno) 
Alternatívne frekvencie   AF  (nie) 
Typ programu   PTY  (áno) 
Identifikácia dopravného hlásenia  TA  (áno) 
Informácie o vysielacích sieťach  EON  (áno) 
Číslo programu  PIN   (áno) 
Identifikácia spôsobu dekódovania  DI  (áno) 
Prepínač hudba/reč   M/S     (áno) 
Textový kanál RT (áno) 
Hodiny a dátum CT (áno) 
Meno programového okruhu PS (**BETA**) 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete (áno)“   

  
 

II. zamieta 
 
žiadosti účastníkov konania: MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa a Martin Jursa, Partizánske. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/606: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania v SK č. 356-LO/O-R02/2005: Rádio Bojnice 
s.r.o., Chvojnica, Martin Jursa, Partizánske, MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 34/  
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. 
prevádzkovateľom retransmisie, spoločnosťou T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom. 
 
Uznesenie č. 07-13/34.544: 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 v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne 
konanie proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/143,spoločnosti T.F.M., spol. s r.o., Nové mesto 
nad Váhom: 
 
T.F.M., spol. s r.o.,  
Klčové 2088 
915 01 Nové Mesto nad Váhom  

 
z dôvodu možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a ). zák. č. 308/2000 Z. z. s tým, že si 
nesplnil svoju povinnosť zabezpečil pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na 
telekomunikačnom zariadení, aby do základnej programovej ponuky boli zaradené programové služby 
vysielateľov na základe zákona a vysielateľov s licenciou, ktoré možno prijímať bežným prijímacím 
zariadením v mieste príjmu na telekomunikačné zariadenie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/607: Kancelária Rady oznámi prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR / 143, 
spoločnosti T.F.M., spol. s r.o., Nové mesto nad Váhom  začiatok správneho konania vo veci možného 
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porušenia § 17 ods. 1 písm. a  ) zákona č. 308/2000 Z. z., vyzve ho, aby sa k predmetu veci vyjadril 
v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia o začatí správneho konania. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 35/  
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia zákona č. 308/2000 Z. z. 
prevádzkovateľom retransmisie, p. Vladimírom Dupkalom, Handlová. 
 
Uznesenie č. 07-13/35.545: 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 v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne 
konanie proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/220:  
 
Vladimír Dupkala 
Mostná 31/5 
972 51 Handlová  

 
z dôvodu možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c ). zák. č. 308/2000 Z. z. s tým, že údajne 
nemá uzavretú zmluvu s organizáciami kolektívnej správy práv spravujúcimi práva k predmetom 
ochrany, ktoré prevádzkovateľ retransmisie používa. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/608: Kancelária Rady oznámi prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/220 p. Vladimír 
Dupkala, Handlová,  začiatok správneho konania vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 308/2000 Z. z., vyzve ho, aby sa k predmetu veci vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia 
upovedomenia o začatí správneho konania. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 36/  
SK: 141-LO/D-2046/2007 zo dňa 04.05.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-13/36.546: 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. 141-LO/D-2046/2007 zo dňa 04.05.2007, posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/66 na rozhlasové vysielanie podľa § 
51 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania 
 
D.EXPRES, a.s.  
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 
mení 
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licenciu č. R/66 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
Článok II. sa mení a znie : 
,,II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:                                                                             
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 23.01.2007. 
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 1331/B zo dňa 26.04.2007.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/609: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 141-
LO/D-2046/2007, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti D.EXPRES, a.s.  
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 37/  
SK: 139-LO/D-2063/2007 zo dňa 07.05.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/244 
ÚK: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin 
 
Uznesenie č. 07-13/37.547: 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 cit. zákona, v správnom konaní č. 139-LO/D-2063/2007 zo dňa 07.05.2007, 
posúdila  žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/244 účastníka konania: 
 
M-ELEKTRONIK  s.r.o. 
Mudroňa 7 
036 01 Martin 
 
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/244 zo dňa 30.08.2005  nasledovne: 
 
1. Bod 2 Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o časť 2.21. a znie takto: 
 „2.21. Nesvady 
 
2. Bod 3. Počet prípojok sa mení  a znie  takto: 

3.  Počet prípojok  spolu v KDS: 8663 
 
3. Bod 3 sa dopĺňa o časť 1.21. a znie takto: 

1.21 Nesvady: 586 
      
 4. Bod 4. Ponuka programových služieb sa v časti 4.1 mení nasledovne:  

4.1. KDS Bartošova Lehôtka 
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Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, 

TV Óčko, VIVA, Eurosport, TA 3  
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM;  FUN RADIO,  N-RADIO 
 

5. Bod 4. Ponuka programových služieb sa dopĺňa o časť 4.21. a znie nasledovne: 
4.21. KDS Nesvady  
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA,  JOJ, Music Box, TA 3, 

ČT 1, ČT 2, ČT 24, CLUB, M1, M2, DUNA TV, RTL 
KLUB, TV 5, TV NOE, Romantica, RAI Uno, MINIMAX, 
NAUTIK TV, Discovery Channel, Animal Planet, Viasat 
History, Viasat Explorer, FILMBOX, Eurosport, Hallmark, 
MGM, Galaxie Sport, CNN, MTV Europe, Óčko, PRO 7, 
AXN, SAT 1, NTV Nesvady  

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio 

Devín; FUN RADIO, Rádio EXPRES, VIVA 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/610: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 139-LO/D-2063/2006 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, spol. M-ELEKTRONIK, s.r.o., Martin 
a vyzve ho  na úhradu správneho poplatku. 
T: 03.08.2007          Z: LO 
 
K bodu 38/  
Kontrolný monitoring 
Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, JOJ a TA3 
(monitorované obdobie: 15.3.2007-15.4.2007) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
                   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava  číslo licencie:T/41 
       MAC TV s. r.o., Bratislava                    číslo licencie: T/39 
       C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
Rada zobrala na vedomie výsledky komparatívneho monitoringu spravodajstva televíznych staníc 
STV, TV Markíza, JOJ a TA3 za monitorované obdobie 15.3.2007-15.4.2007 a prijala nasledovné 
uznesenia: 
 
Uznesenie č. 07-13/38.548: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, JOJ a TA3 
(monitorovacie obdobie: 15. marec 2007 – 15. apríl 2007) začína správne konanie voči  spoločnosti 
MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, 
že odvysielal príspevok informujúci o výzve opozície na odstúpenie ministra Jahnátka v programe 
Noviny zo dňa 22.03.2007 o cca 19.30 hod., v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a 
nestrannosti.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-13/611: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-13/38.549: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, JOJ a TA3 
(monitorovacie obdobie: 15. marec 2007 – 15. apríl 2007) začína správne konanie voči  spoločnosti 
MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, 
že odvysielal príspevok informujúci o výskyte pokazených potravín v hypermarketoch v programe 
Noviny zo dňa 22.03.2007 o cca 19.30 hod., v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a 
nestrannosti.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/612: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-13/38.550: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, JOJ a TA3 
(monitorovacie obdobie: 15. marec 2007 – 15. apríl 2007) začína správne konanie voči  spoločnosti 
MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, 
že odvysielal príspevok informujúci o používaní výstražných znamení vozidlami ústavných činiteľov 
v programe Noviny zo dňa 24.03.2007 o cca 19.30 hod., v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/613: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-13/38.551: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, JOJ a TA3 
(monitorovacie obdobie: 15. marec 2007 – 15. apríl 2007) začína správne konanie voči  spoločnosti 
MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, 
že odvysielal príspevok informujúci o možných úskaliach pre opozíciu v súvislosti s odchodom B. 
Bugára v programe Noviny zo dňa 02.04.2007 o cca 19.30 hod., v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-13/614: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/614.1: Kancelária Rady zverejní výsledky komparatívneho monitoringu na 
internetovej stránke Rady. 
T: 03.08.2007          Z: OEV 
 
K bodu 39/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1988/88-2007, 1989/89-2007 a 2096/92-2007 
(na vysielanie programov MS v hokeji: Rusko – Ukrajina z dňa 29. 4. 2007, MS v hokeji: SR – 
Nemecko z dňa 30. 4. 2007, MS v hokeji: SR – Bielorusko z dňa 6. 5. 2007)  
Správa o šetrení sťažností č. 1988/88-2007, 1989/89-2007 a 2096/92-2007 smerujúcich proti 
vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-13/39.552: 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 sťažností č. 1988/88-2007, 1989/89-2007 a 2096/92-2007 smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenskej televízie začína správne konanie voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe 
zákona vo veci možného porušenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
29.04.2007 o cca 19:20hod. odvysielal  počas programu MS v hokej: Rusko – Ukrajina reklamu, ktorá 
nebola na svojom začiatku rozoznateľne a zreteľne oddelená od iných častí programovej služby tak, 
aby nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/615: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/616: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
  
Uznesenie č. 07-13/39.553: 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. 1989/89-2007, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa 
označenia sponzora za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/617: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/617.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
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T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-13/39.554: 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. 2096/92-2007, 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. 07-13/618: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/618.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-13/39.555: 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 sťažností č. 1988/88-2007, 1989/89-2007 a 2096/92-2007 smerujúcich proti Slovenskej 
televízii začína správne konanie voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona vo veci 
možného porušenia § 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 30.04.2007 o cca 
15:00hod. a cca 16:15hod. odvysielal  počas programu MS v hokej: SR – Nemecko informácie, ktoré 
mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/619: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/620: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 40/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2336/100-2007      
(na vysielanie programu Súboj vášní zo dňa 22.5.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2336/100-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava   číslo licencie:T/41 
 
Uznesenie č. 07-13/40.556: 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. 2336/100-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s odvysielaním programu Súboj vášní dňa 22.05.2007 o cca 18:01hod., z dôvodu možného 
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nesprávneho označenia uvedeného programu na základe Jednotného systému označovania programov 
a jeho možného nesprávneho zaradenia do vysielania pred 20.00 hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/621: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/622: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 41/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1734/79-2007      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 08.04.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1734/79-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava           
 
Uznesenie č. 07-13/41.557: 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. 
1734/79-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. vo 
veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 08.04.2007 
odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Šou sa začína, obsahujúci informácie, ktoré mohli 
naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/623:  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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/624:  Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 42/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1903/84-2007      
(na vysielanie programu Piatok 13. – špeciál  zo dňa 20.04.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1903/84-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava            číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-13/42.558: 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. 1903/84-2007, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-13/625: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 43/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1875/82-2007      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 19.04.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1875/82-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava             číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-13/43.559: 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. 1875/85-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
z dôvodu možného ohrozenia fyzického, psychického alebo morálneho vývinu maloletých, ich 
duševného zdravia alebo emocionálneho stavu v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom 
o pornografickom videu, ktoré natočili žiaci základnej školy, v programe Televízne noviny dňa 
19.04.2007 o cca 19:00 hod., možného nezohľadnenia vekovej vhodnosti príspevku pre maloletých pri 
jeho zaradení do vysielania a  možného nesprávneho uplatnenia Jednotného systému označovania 
programov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/626: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/627: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 44/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1619/78-2007      
(na vysielanie programu Paľba z dňa 19.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1619/78-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava            
 
Uznesenie č. 07-13/44.560: 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. 1619/78-2007, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/628: Kancelária Rady zašle  sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 45/  
Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č.1914/85-2007      
(na vysielanie programu Črepiny zo dňa 23.04.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1914/85-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s. r.o., Bratislava                                             
 
Uznesenie č. 07-13/45.561: 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. 1914/85-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia  § 19 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že 
v programe Črepiny dňa 23.04.2007 o cca 21:45 hod. odvysielal príspevok informujúci 
o pornografickom videu, ktoré natočili žiaci základnej školy, z dôvodu možného zásahu do ľudskej 
dôstojnosti a možného narušenia fyzického, psychického alebo morálneho vývinu maloletých. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/629: 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: 17.07.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/630: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 46/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1921/98-2007      
(na vysielanie programov Sobotné dialógy z dňa 31. 3. 2007 a Z prvej ruky z dňa 10. 4. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1921/98-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-13/46.562: 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. 1921/98-2007, vedenú voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona 
a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Sobotné dialógy podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
  
Uznesenie č. 07-13/46.563: 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. 1921/98-2007  začína správne konanie voči vysielateľovi Slovenskému 
rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 písm. b)  zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti odvysielaním programu Z prvej ruky zo dňa 10.04.2007 na vysielacom 
okruhu Rádio Slovensko, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-13/631: 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: 17.07.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/632: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti, ako 
aj informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 47/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1215/60-2007 
(na vysielanie reklamy zo dňa 6.3.2007)  
Správa o šetrení sťažností č. 1215/60-2007 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-13/47.564: 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. 1215/60-2007 začína správne konanie voči Slovenskej televízii, vysielateľovi 
na základe zákona vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
že dňa 06.03.2007 o cca 13:30hod. odvysielal po skončení programu Policajné oddelenie reklamný 
blok spôsobom, že zvuková intenzita vysielania reklamy bola vyššia ako zvuková intenzita programu 
vysielaného v čase predchádzajúcom vysielaniu reklamy, ako aj v čase tesne nasledujúcom po jej 
odvysielaní. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/633: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/634: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.  
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 48/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1621/77-2007     
(na vysielanie programov TV Liptov z dní 11., 12., 18., 19., 25., 26. 03. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1621/77-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Liptov 
Vysielateľ: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš                   číslo licencie: T/162 
 
Uznesenie č. 07-13/48.565: 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. 1621/77-2007 smerujúcej proti TV Liptov začína správne konanie voči TV 
Liptov, s.r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že 
dňa 19.03.2007 o cca 19:00hod. a dňa 26.03.2007 o cca 19:00hod. odvysielal  reklamu, ktorá nebola 
na svojom konci rozoznateľne a zreteľne oddelená od iných častí programovej služby tak, aby nebola 
zameniteľná s inými zložkami programovej služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-13/635: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-13/48.566: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po 
prerokovaní Správy šetrení sťažnosti č. 1621/77-2007 smerujúcej proti TV Liptov začína správne 
konanie voči vysielateľovi TV Liptov s.r.o. vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. e) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že neposkytol na vyžiadanie Rady súvislý záznam 
vysielania z dní 11.03., 18.03. a 25.03. 2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/635.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 03.08.2007          Z: PKO 
 
K bodu 49/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2266/96-2007      
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 12.5.2007,  príspevok Zákon o ÚPN: Odhalené 
rokovania)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/96-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-13/49.567: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. 2266/97-2007  začína správne konanie voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na 
základe zákona vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti príspevku Zákon o ÚPN: Odhalené rokovania 
odvysielaného v  programe Správy STV dňa 12.05.2007 o cca 19:30hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/636: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/636.1: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 50/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2266/97-2007      
(na vysielanie programu Noviny Plus zo dňa 15.5.2007,  príspevok Diskusia o ÚPN)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/97-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                              číslo licencie:T/39 
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Uznesenie č. 07-13/50.568: 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. 2266/97-2007  začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo 
veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s nezabezpečením 
nestrannosti a objektívnosti príspevku Diskusia o ÚPN odvysielaného v  programe Noviny PLUS dňa 
15.05.2007 o cca 18:45hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/637: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/638: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 51/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1889/83-2007      
(na vysielanie programu C.S.I.: Kriminálka New York zo dňa 18.4.2007 a C.S.I.: Kriminálka Miami 
III zo dňa 17.4.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1889/83-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                             číslo licencie:T/39 
 
Uznesenie č. 07-13/51.569: 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. 1889/83-2007, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť, v časti 
týkajúcej sa odvysielania programu C.S.I.: Kriminálka Miami III. dňa 17.4.2007 cca o 21:08 hod, 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 07-13/51.570: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 1889/83-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ začína správne 
konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu C.S.I.: Kriminálka New York zo dňa 18.04.2007 
o cca 21.35 hod., z dôvodu možného nesprávneho označenia uvedeného programu na základe 
Jednotného systému označovania programov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/638: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
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Úloha č. 07-13/639: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti, ako 
aj informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 52/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 46/07/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice 
(monitorované dni: 16.5. a 22.5.2007) 
Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice 
 
Uznesenie č. 07-13/52.571: 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. 46/2007/TV z monitorovania Televízie 
Trenčianske Teplice konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 16.05.2007 a 22.05.2007 
vysielateľa  Televízia s.r.o., Trenčianske Teplice s  licenciou č. T/133 nebolo zistené porušenie  
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/640: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 53/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 47/07/TV o monitorovaní vysielania Televízie Ružinov 
(monitorovaný deň: 10. a 11.4.2007) 
Vysielateľ: TVR a RE, s. r. o., Bratislava                                        číslo licencie:T/89 
 
Uznesenie č. 07-13/53.572: 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. 47/2007/TV z monitorovania Televízie 
Ružinov konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 10.04.2007 a 11.04.2007 vysielateľa  TVR 
a RE, s.r.o., Bratislava s  licenciou č. T/89 nebolo zistené porušenie  zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/641: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 54/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2271/95-2007      
(na vysielanie programu Sféry dôverné z dňa 16.5.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2271/95-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-13/54.573: 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. 2271/95-2007, 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. 
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Úloha č. 07-13/642: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 55/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2067/91-2007      
(na vysielanie programu Čierny Peter z dňa 24.04.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2067/91-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o., Bratislava                číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-13/55.574: 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. 2067/91-2007, vedenú voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/643: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-13/55.575: 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. 2067/91-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. vo veci 
možného porušenia  § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vysielateľ na 
vyžiadanie Rady nedodal záznam vysielania programu Čierny Peter zo dňa 24.04.2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/644: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
K bodu 56/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1947/87-2007      
(na vysielanie programu Reflex z dňa 24.4.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1947/87-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava             číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-13/56.576: 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. 1947/87-2007, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/645: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
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T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 57/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1923/86-2007      
(na vysielanie programu Správy z dňa 16.4.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1923/86-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
Uznesenie č. 07-13/57.577: 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. 1923/86-2007, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona a 
uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Reportéri podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 
308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/646: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-13/57.577: 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. 1923/86-2007, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona a 
uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Správy STV podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/647: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 58/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2335/101-2007      
(na vysielanie programu Farár Braun z dňa 21.5.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2335/101-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 07-13/58.579: 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 § 14 a) zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 2335/101-2007, 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. 07-13/648: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 



 65

K bodu 59/  
SK č.: 75-PgO/O-1256/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy/10.06.2006 a 11.06.2006) 
ÚK: C.E.N.  s r.o.       číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-13/59.580: 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. 75-PgO/O-1256/2007 vedené voči spoločnosti C.E.N. 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. 07-13/649: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi zastavenie konania účastníkovi, spoločnosti C.E.N. s. r.o. 
T: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/650: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 60/  
SK č.: 72-PgO/O-1253/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy / 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.06.2006 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-13/60.581: 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. 72-
PgO/O-1253/2007 vedené voči spoločnosti C.E.N. 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. 07-13/651: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi zastavenie konania účastníkovi, spoločnosti C.E.N. s. r.o. 
T: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/652: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
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K bodu 61/  
SK č.: 43-PgO/O-764/2007 zo dňa 06.02.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2471/213-2006  
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / 17.12.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.           číslo licencie:T/39 
 
Uznesenie č. 07-13/61.582: 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. 43-PgO/O-764/2007 spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

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

tým, 
 
že dňa 17.12.2006 o cca 19.30 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok  informujúci 
o ublížení na zdraví nesúcom znaky rituálnej výstrahy v podsvetí, ktorý by svojím obsahom mohol 
ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie 
a emocionálny stav, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 500.000,– Sk, slovom päťstotisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

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

tým, 
 
že dňa 17.12.2006 o cca 19.30 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok  informujúci 
o ublížení na zdraví nesúcom znaky rituálnej výstrahy v podsvetí, bez zohľadnenia jeho vekovej 
vhodnosti pre maloletých pri jeho zaradení do vysielania, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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III. porušil povinnosť ustanovenú v § 20  ods.  5 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
tým, 

 
že pri klasifikácií programu Noviny, v rámci ktorého dňa 17.12.2006 o cca 19.30 hod. odvysielal 
príspevok  informujúci o ublížení na zdraví nesúcom znaky rituálnej výstrahy v podsvetí, neuplatnil 
Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 zákona č. 
308/2000 Z. z. určila Rada 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 50.000,– Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné uhradiť ju na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/653: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania, spoločnosti 
MAC TV s.r.o. 
T: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/654: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 62/  
SK č.: 76-PgO/O-1257/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie 
(dodržiavanie § 16 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: nezabezpečenie povinnosti poskytnúť Rade na vyžiadanie záznamy 
vysielania v zodpovedajúcej kvalite / 17.06.2006 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                             číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-13/62.583: 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. 76-PgO/O-1257/2007, C.E.N. s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
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že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislé záznamy vysielania zo dňa 17.06.2006 v čase 9:30 – 10:30 
hod. v zodpovedajúcej kvalite, 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) 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. 07-13/655: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania, spoločnosti C.E.N. s r.o. 
T: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/656: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 63/  
SK č.: 73-PgO/O-1254/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie  
(dodržiavanie § 30 ods.2 písm. a) a d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Šport / 10.06.2006 a 16.06.2006) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie :T/125 
 
Uznesenie č. 07-13/63.584: 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 správne 
konanie č. 73-PgO/O-1284/2007 vedené voči C.E.N. 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. 07-13/657: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/658: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 64/  
SK č.: 74-PgO/O-1255/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 - doplnenie  
(dodržiavanie § 30 ods.2 písm. a) a d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Šport / 10.06.2006 a 16.06.2006) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie :T/125 
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Uznesenie č. 07-13/64.585: 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 správne 
konanie č. 74-PgO/O-1255/2007 vedené voči C.E.N. 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. 07-13/659: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/660: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 65/  
SK č.: 55-PgO/O-966/2007 zo dňa 20.02.2007 
Doplnenie: Štatistika odvysielaného podielu programov európskej produkcie vo vysielaní STV, TV 
Markíza a JOJ 
(dodržiavanie § 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: porušenie povinnosti vyhradiť väčšinový podiel svojho vysielacieho 
času európskym dielam / december 2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-13/65.586: 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 správne 
konanie č. 55-PgO/O-966/2007 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. 07-13/661: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
K bodu 66/  
SK č.: 56-PgO/O-967/2007 zo dňa 20.02.2007 
Doplnenie: Štatistika odvysielaného podielu programov európskej produkcie vo vysielaní STV, TV 
Markíza a JOJ 
(dodržiavanie § 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: porušenie povinnosti vyhradiť väčšinový podiel svojho vysielacieho 
času európskym dielam / december 2006) 
ÚK: MAC TV s r.o.                                            číslo licencie: T/39 



 70

 
Uznesenie č. 07-13/66.587: 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. 56-PgO/O-967/2007 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že v mesiaci december 2006 nevyhradil väčšinový podiel svojho vysielacieho času európskym dielam, 

 
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. 07-13/662: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
K bodu 67/  
SK č.: 86-PgO/O-1523/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie: Správa č. 21/07/TV o monitorovaní programovej služby Infokanál semerovskej televízie  
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: porušenie povinnosti trvalo označovať programovú službu 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) / 04.02.2007 
ÚK: Imrich HRABOVSKÝ, Semerovo                      číslo licencie: T/158 
 
Uznesenie č. 07-13/67.588: 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. 86-PgO/O-1523/2007, Imrich HRABOVSKÝ 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 04.02.2007, neoznačil na obrazovke trvalo svoju programovú službu nezameniteľným 
obrazovým symbolom (logom), počas vysielania programu Magazín 
 

za čo mu ukladá 
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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. 07-13/663: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania Imrich 
HRABOVSKÝ. 
T: 03.08.2007          Z: PKO 
 
K bodu 68/  
SK č.: 57-PgO/O-968/2007 zo dňa 20.02.2007 
Doplnenie: Štatistika odvysielaného podielu programov európskej produkcie vo vysielaní STV, TV 
Markíza a JOJ 
(dodržiavanie § 23 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: porušenie povinnosti vyhradiť väčšinový podiel svojho vysielacieho 
času európskym dielam / november 2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/ 39 
 
Uznesenie č. 07-13/68.589: 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. 57-PgO/O-968/2007 MAC TV s.r.o. 
 

porušil  
 

povinnosť ustanovenú v § 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že v mesiaci november 2006 nevyhradil väčšinový podiel svojho vysielacieho času európskym dielam, 

 
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. 07-13/664: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
K bodu 69/  
SK č.: 34-PgO/O-654/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2020/184-2006, 2033/186-2006, 2035/187-2006, 2034/188-
2006, 2052/189-2006, 2062/191-2006, 2112/192-2006   
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(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Reflex / 19.10.2006) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-13/69.590: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 34-PgO/O-654/2007 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

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

tým, 
 
že dňa 19.10.2006 o cca 19.28 hod. odvysielal v rámci programu Reflex príspevok o radách 
slovenských farárov v oblasti sexu, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom znevažoval 
skupinu osôb na základe viery a náboženstva,  
 
 Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 400.000,– Sk, slovom štyristotisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/665: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/666: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 70/  
SK č.: 53-PgO/O-964/2007 zo dňa 20.02.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2346/207-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Štiavnický magazín / 30.11.2006 a 01.12.2006) 
ÚK: PO – MA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/169 
 
Uznesenie č. 07-13/70.591: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 53-PgO/O-964/2007, spoločnosť PO-MA, spol. s r.o. 
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porušil 

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

 
tým, že dňa 30.11.2006 a dňa 01.12.2006 (repríza) o cca 18.00 hod. odvysielal v programe Štiavnický 
magazín príspevok informujúci o stavbe vodovodu v Banskej Štiavnici, obsah ktorého nebol v súlade 
so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí    
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/667: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/668: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 71/  
SK č.: 54-PgO/O-965/2007 zo dňa 20.02.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2346/207-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok v rámci reklamného bloku informujúcom o benefičnom 
hokejovom zápase / 30.11.2006 a 01.12.2006) 
ÚK: PO – MA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/169 
 
Uznesenie č. 07-13/71.592: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 54-PgO/O-965/2007, spoločnosť PO-MA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, že dňa 30.11.2006 a dňa 01.12.2006 o cca 18.14 hod. odvysielal v rámci reklamného bloku 
príspevok informujúci o benefičnom hokejovom zápase, obsah ktorého nebol v súlade so zákonom č. 
346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí    
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/669: 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: 03.08.2007        Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/670: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 72/  
SK č.: 32-PgO/O-650/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2232/203-2006  
(dodržiavanie § 16 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reportáž Hedviga / Reportéri / 23.10.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                
 
Uznesenie č. 07-13/72.593: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 32- PgO/O-650/2007 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 23.10.2006 o cca 21.50 hod. odvysielal v programe Reportéri príspevok pod názvom Hedviga, 
v ktorom prezentoval jednostranné informácie bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií 
a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/671: 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: 03.08.2007        Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/672: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 73/  
SK č.: 91-PgO/O-532/2005 zo dňa 22.03.2005 
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažností č. 164/10-2005, 168/14-2005, 259/22-2005 a 315/39-2005 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 6  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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(monitorovaný program/deň: odvysielanie loga „Slovensko hľadá Superstar“ počas vysielania 
programov / 05.01.2005,  06.01.2006 a 27.01.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-13/73.594: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 91-PgO/O-532/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   
 

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

tým, 
 
že odvysielaním loga programu Slovensko hľadá Superstar počas vysielania programov dňa 5.1.2005 
o cca 23.00 hod., dňa 6.1.2005 o cca 10.36 hod.  a dňa   27.1.2005 o 22.08 hod. a o 22.34 hod., zaradil 
ako vysielateľ programovej služby na základe zákona reklamu počas vysielania programov,  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a/, vo výške 150.000,– Sk, slovom jednostopäťdesiattisíc  slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/673: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii. 
T: 03.08.2007        Z: PKO 
 
K bodu 74/  
SK č.: 91-PgO/O-1528/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie:  Správy o šetrení sťažností č. 21/5-2007, 307/16-2007, 492/18-2007 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok Irak: posledné minúty Saddáma Husajna / Správy TA3 / 
30.12.2006) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-13/74.595: 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. 91-PgO/O-1528/2007 vedené voči C.E.N. s.r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 
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pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/674: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/675: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 75/  
SK č.: 89-PgO/O-1526/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažností č. 21/5-2007, 307/16-2007, 492/18-2007 
(dodržiavanie § 20 ods.3 až 5  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok –Svetové dianie 2006-súhrn/Správy STV/31.12.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-13/75.596: 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. 89-PgO/O-1526/2007 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. 07-13/676: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/677: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 76/  
SK č.: 90-PgO/O-1527/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažností č. 21/5-2007, 307/16-2007, 492/18-2007 
(dodržiavanie § 20 ods.3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok Diktátora popravili / Televízne noviny / 30.12.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-13/76.597: 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. 90-PgO/O-1527/2007 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. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/678: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/679: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 77/ 
SK č.: 379-PgO/O-1971/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie:  Správa č. 106/05/TV z monitorovania TV Markíza  
(dodržiavanie § 20 ods.5  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Big Brother – Face to Face / 21.10.2005) 
ÚK: MARKIZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                          číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-13/77.598: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 379-PgO/O-1971/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 21.10.2005 o cca 22:02 hod. odvysielal program „BIG BROTHER - Súboj Face to Face“, pri 
ktorom neuplatnil jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa 
ustanovenia § 20 ods. 6 určila Rada, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/680: 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: 03.08.2007          Z: PKO 
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K bodu 78/ 
SK č.: 33-PgO/O-652/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažnosti č. 2233/204-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reportáž Hedviga II. / Reportéri / 13.11.2006 ) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-13/78.599: 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. 33-PgO/O-652/2007 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. 07-13/681: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/682: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 79/ 
SK č.: 92-PgO/O-1529/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažnosti č. 492/18-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: nedodanie súvislého záznamu vysielania / 30.12.2006 ) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                               číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-13/79.600: 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 
správne konanie č. 92-PgO/O-1529/2007vedené voči C.E.N. 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. 07-13/683: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/684: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
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K bodu 80/ 
SK č.: 71-PgO/O-1252/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie:  Správa o šetrení sťažnosti č. 2479/4-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok Podozrivý : Polícia / Reportéri / 18.12.2006 ) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-13/80.601: 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. 71–PgO/O-1252/2007 Slovenská televízia, vysielateľ na základe 
zákona 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že v programe Reportéri dňa 18.12.2006 odvysielal príspevok pod názvom Podozrivý: Polícia, 
v ktorom došlo k prezentácii jednostranných informácií a názorov bez toho, aby bola zabezpečená 
všestrannosť informácií a názorová pluralita v rámci vysielanej programovej služby,     
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/685: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 03.08.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-13/685.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.07.2007          Z: PgO 
 
K bodu 81/ 
SK č.: 78-PgO/O-1259/2007 zo dňa 06.03.2007 
Doplnenie:  Správa č. 3/07/Ro o monitorovaní programu Rádiožurnál 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál / 06.02.2007 ) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-13/81.602: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 78-PgO/O-1259/2007 Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 

porušil 



 80

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

 
tým, 

 
že v spravodajskom programe Rádiožurnál zo dňa 6.2.2007 o cca 18.00 hod. odvysielal príspevok 
informujúci o plánovaných zmenách v Symfonickom orchestri Slovenského rozhlasu, v ktorom 
nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/686: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania  
T: 03.08.2007          Z: PKO 
 
K bodu 82 
SK č.: 222-LO/O-1078/2005 zo dňa 21.06.2005 
vo veci možného odňatia licencie č. T/130 
ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča 
 
Uznesenie č. 07-13/82.603: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len “Rada”) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej aj “zákon č. 308/2000 
Z. z.”), v správnom konaní č. 222-LO/O-1078/2005 zo dňa 21.06.2005, vo veci možného odňatia 
licencie účastníka konania: 
 
Milan Janovec - RTV 
Pod zámkom 29 
976 13 Slovenská Ľupča 
 
(ďalej len “účastník konania”) 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
 

zastavuje 
 

správne konanie č. 222-LO/O-1078/2005 zo dňa 21.06.2005 vo veci možného odňatia licencie, 
pretože odpadol dôvod  tohto konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-13/687: Kancelária Rady vyhotoví a zašle písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 
222-LO/O-1078/2005 účastníkovi konania, Milanovi Janovcovi – RTV, Slovenská Ľupča. 
T: 03.08.2007          Z: PKO 
 
83/Rôzne 
1/ Odmeny členom rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac jún 2007 
 
Uznesenie č. 07-13/83.604: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci jún 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 jún 2007 v plnej výške všetkým členom Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/688: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 09.07.2007          Z: OEV 
 
2/ Návrh na mimoriadnu odmenu pre riaditeľa Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 07-13/83.605: Rada pre vysielanie a retransmisiu v zmysle čl. 7 Štatútu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 
3.marca 2004 a § 20 ods. 1 písm. a/ zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone práce vo verejnom záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa 
predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac jún 2007.  
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/689: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnej odmeny riaditeľa Kancelárie vo 
výplatnom termíne za mesiac jún 2007. 
T: 09.07.2007          Z: OEV 
 
3/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
 
Uznesenie č. 07-13/83.606: Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady 
pre vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v 
znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych 
odmien pre všetkých členov Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - za výkon 
mimoriadnych prác pre Radu spojených predovšetkým s prácami súvisiacimi s uskutočnenými 
výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií v mesiaci jún 2007.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/690: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien vo výplatnom termíne 
za mesiac jún 2007.    
T: 09.07.2007          Z: OEV 
 
4/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiac jún 2007 
 
Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiac jún 2007 na vedomie. 
 
5/ Rozpočtové opatrenie č. 70/2007 
 
Uznesenie č. 07-13/83.607: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie rozpočtové opatrenie 
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MF SR č. 70. V súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje zvýšenie 
tarifného platu riaditeľa Kancelárie o 7 % s účinnosťou od 1.7.2007.  Zároveň Rada schvaľuje 
i prepočet príplatku za riadenie podľa stupnice platových taríf platnej od 1.7.2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-13/691: Kancelária Rady zabezpečí valorizáciu tarifného platu riaditeľa Kancelárie  Rady 
v zmysle schváleného uznesenia. 
T: 01.07.2007          Z: OEV 
 
Úloha č. 07-13/692: Zároveň Rada ukladá riaditeľovi Kancelárie zabezpečiť valorizáciu tarifných 
platov pracovníkov Kancelárie Rady do stanoveného termínu. 
T: 01.07.2007          Z: OEV 
 
6/ Odpoveď na žiadosť STV 
 
Rada berie odpoveď na žiadosť STV na vedomie. 
 
7/ Sadzobník správnych poplatkov 
 
Rada schvaľuje sadzobník správnych poplatkov v zmysle predloženého návrhu. 
 
 
V Bratislave, 03.07.2007 
 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Doc. Ing. Ladislav Štibrányi 


