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Zápisnica č. 15/2007 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 11.09.2007 

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: 321-LO/O-3202/2007 
vo veci sťažnosti č. 1248/61-2007 zo dňa 03.03.2007  
ÚK: Ján Homola Cabel – televizion Homayer   
ÚP: 10,00 hod.  
 
3/ SK: 312-LO/D-2574/2007 zo dňa 07.06.2007 
vo veci zmeny licencie č. R/90 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: T.W.Radio, s.r.o.,  Bratislava 
 
4/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu na dodržiavaním § 17 písm. f) a § 60 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: OBEC SAT, s.r.o., Kochanovce 
      
5/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
ÚK: KTR, s.r.o., Imeľ  
 
6/ SK: 278- LO/D- 3328/2007 zo dňa 23.07.2007 
vo veci vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa  ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Drahoslav Černušák, Hlohovec 
  
7/ SK: 274-LO/D-3433/2007 zo dňa 27.07.2007 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/41 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny právnych 
skutočností  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
 
8/ SK: 276-LO/D-3444/2007 zo dňa 30.07.2007 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/148 – návrh na zastavenie konania 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina 
 
9/ SK: 275-LO/D-3367/2007 zo dňa 25.07.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/248 
ÚK: Správa káblových rozvodov, s.r.o., Partizánske 
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10/ Genéza vývoja správnych poplatkov – položka č. 13 zákona č. 145/1995 Z. z. 
 
11/ SK: 301-LO/D-3581/2007 zo dňa 08.08.2007 
vo veci zmeny licencie č. R/96 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: TURIST Servis, s.r.o., Poprad 
 
12/ SK: 219-LO/D-2660/2007 zo dňa 11.06.2007 
vo veci zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/127  
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec 
 
13/ SK: 277-LO/D-3288/2007 zo dňa 19.07.2007 
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/94  
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 56/2007/TV o monitorovaní MOOOBY TV  
(monitorovaný program z dňa 12.5. a 14.5.2007) 
Vysielateľ: I Commerce s.r.o., Bratislava               číslo licencie:T/164 
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažností č.2737/110-2007, 2791/112-2007, 2810/115-2007, 3553/127-2007  
(na vysielanie programu Črepiny  zo dňa 11.06.2007 a 23.07.2007)  
Správa o šetrení sťažností č.2737/110-2007, 2791/112-2007, 2810/115-2007, 3553/127-2007 
smerujúcich  proti vysielaniu  programu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s. r.o., Bratislava                               číslo licencie: T/39  
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2967119-2007      
(na vysielanie programu Noviny PLUS z dňa 27.6.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2967119-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s. r.o., Bratislava                               číslo licencie: T/39  
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 59/07/TV o monitorovaní vysielania Televízia AVT Prievidza 
(monitorované dni: 3. a 7.8.2007) 
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza              číslo licencie: T/52 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č.54/07/TV o monitorovaní vysielania Ižanská káblová televízia 
(monitorovaný deň: 20.5. 2007) 
Vysielateľ: 3C s.r.o., Podbrezová                číslo licencie: T/144 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 50/07/TV o monitorovaní vysielania MARTICO INFO 
(monitorovaný deň: 21. a 28. 5. 2007) 
Vysielateľ: MARTICO, s. r. o., Martin     číslo licencie: T/54 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č.48/07/TV o monitorovaní vysielania Hlohovskej televízie 
(monitorovaný deň: 21. a 28. 05. 2007) 
Vysielateľ: Hlohovská televízia, s. r. o., Hlohovec               číslo licencie: T/28 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.49/2007/TV o monitorovaní 3.TV  
(monitorovaný program z dní 21.4. a 23.4.2007) 
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Vysielateľ: Seperdeo vita TV, spol. s r.o., Handlová   číslo licencie: T/111 
 
22/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3338/125-2007      
(na vysielanie programu Bez lampy FM z dňa 21. 7. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3338/125-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona 
 
23/ SK č.: 151-PgO/O-2197/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 755/30-2007 smerujúcej proti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok Expedícia Afrika 2007/ Televízne noviny / 11.02.2007) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                     číslo licencie: T/41 
 
24/ SK č.: 176-PgO/O-2408/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.štvrťrok 2007 
(dodržiavanie § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: nezabezpečenie najmenej 20% podielu nezávislej európskej produkcie 
z vysielacieho času/február a marec 2007 na STV1, január a február 2007 na STV2 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
25/ SK č.: 145-PgO/O-2191/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa č. 04/07/Ro z kontrolného monitorovania Rádia Kiss  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania / 05.01.2007) 
ÚK: RADIO KISS                                                      číslo licencie: R/77 
 
26/ SK č.: 149-PgO/O-2195/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 771/32-2007 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: záznam z Majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní/Správy TA3/ 
11.02.2007 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                       číslo licencie: T/125 
 
27/ SK č.: 147-PgO/O-2193/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1337/65-2007  
(dodržiavanie § 20 ods.3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Uli Biaho / 14.03.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
28/ SK č.: 423-PgO/O-2099/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 128/05/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 5) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Big Brother súboj / 01.11.2005) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: T/41 
 
29/ SK č.: 108-PgO/O-1821/2007 zo dňa 03.04.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 156/10-2007  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania programu Chlapci v mojom 
živote a programu Ženatý so záväzkami / 07.01.2007 a 08.01.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41                              
 
30/ SK č.: 168-PgO/O-2400/2007 zo dňa 22.05.2007 
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Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1000/48-2007, 1009/49-2007, 1112/53-2007, 1110/54-2007, 
1127/57-2007, 1111/56-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania  / 26.02.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41                              
 
31/ SK č.: 170-PgO/O-2402/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1108/55-2007, 1111/56-2007, 1128/58-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania  / 01.03.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41                              
 
32/SK č.: 104-PgO/O-1817/2007 zo dňa 03.04.2007 
Doplnenie: Správa č. 8/2007/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reportáž Poprava / Paľba / 11.12.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41                              
ÚP: 10:20 hod. 
 
33/SK č.: 120-PgO/O-2005/2007 zo dňa 24.04.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 754/28-2007 smerujúcej voči televízii JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok o biskupovi Pavlovi Hnilicovi / Črepiny /05.02.2007) 
ÚK: MAC TV s r.o.                    číslo licencie: T/39                              
 
34/SK č.: 121-PgO/O-2006/2007 zo dňa 24.04.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 484/19-2007 smerujúcej proti TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Na telo / 21.01.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o.             číslo licencie: T/41                              
 
35/SK č.: 152-PgO/O-2198/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 661/27-2007  
(dodržiavanie § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: zvuková intenzita reklamného bloku počas programu Odpadlík 
/05.02.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41                              
 
36/SK č.: 172-PgO/O-2404/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 923/43-2007 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Deuce Bigalow: Dobrý striptér/ 03.02.2007 ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39                              
 
37/SK č.: 88-PgO/O-1525/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie: Správa č. 17/07/TV z monitorovania Central TV 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania / 06.01.2007) 
ÚK: SATRO s.r.o.                    číslo licencie: T/19                              
 
38/SK č.: 154-PgO/O-2200/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa č. 5/07/Ro o monitorovaní Rádia Východ a Jemné melódie 
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: označenie sponzora programu Počasie len na konci programu / 
05.04.2007 ) 
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ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                                           číslo licencie: R/84                              
 
39/SK č.: 153-PgO/O-2199/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa č. 5/07/Ro o monitorovaní Rádia Východ a Jemné melódie 
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: označenie sponzora programu Počasie len na konci programu / 
05.04.2007 
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o.                                    číslo licencie: R/54                             
 
40/Rôzne: 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní: 
 
10:00 hod. Ján Homola Cabel – televizion Homayer   
10:20 hod. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 748 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 07-15/1.660: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 321-LO/O-3202/2007 
vo veci sťažnosti č. 1248/61-2007 zo dňa 03.03.2007  
ÚK: Ján Homola Cabel – televizion Homayer   
ÚP: 10:00 hod.  
 
Uznesenie č. 07-15/2.661: Rada sa uzniesla na odročení tohto bodu programu na ďalšie zasadnutie 
Rady, ktoré sa bude konať dňa 25.9.2007. 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/749: Kancelária Rady pripraví materiál na najbližšie rokovanie rady. 
T: 18.9.2007          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 312-LO/D-2574/2007 zo dňa 07.06.2007 
vo veci zmeny licencie č. R/90 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: T.W.Radio, s.r.o.,  Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-15/3.663: 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. 312-LO/D-2574/2007 zo dňa 07.06.2007, posúdila 
žiadosť o zmenu licencie R/90 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. 
účastníka konania: 
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T.W.Radio s.r.o. 
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 mení 
 

licenciu č. R/90 na rozhlasové  vysielanie nasledovne:  
 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/90/2005 zo dňa   19.04.2005 sa časť III.   mení takto: 
Časť III., bod  1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej 
skladby zo dňa 07.06.2007 (č.p.d.2574/2007), znejú nasledovne:  
“1.1 Spravodajstvo: min. 1,98% 

1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: min. 11,21% 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Programy pre deti: min. 5,36% 
1.3.2 Náboženské programy: 18,35 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: min. 3,87% 
1.3.4 Zábavné  programy: min. 0 % 
1.3.5 Hudobné programy: min. 14,88 %“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/750: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 312-
LO/D-2574/2007 a zašle ho spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, 
spoločnosti T.W.Radio, s.r.o., Bratislava. 
T: 11.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu na dodržiavaním § 17 písm. f) a § 60 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: OBEC SAT, s.r.o., Kochanovce 
 
Uznesenie č. 07-15/4.664: 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/232, spoločnosti : 
 
OBEC SAT s.r.o. 
Kochanovce 207 
066 01 Kochanovce  
 
z dôvodu možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom retransmisie  
s registráciou TKR/232, pretože prevádzkovateľ retransmisie 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. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/751: Kancelária Rady oznámi prevádzkovateľovi retransmisie, spol. OBEC SAT 
s.r.o., Kochanovce, začiatok správneho konania vo veci možného porušenia 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. a požiada o vyjadrenie sa k predmetu veci v lehote 15 dní od tohto doručenia.   
T: 25.9.2007          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
ÚK: KTR, s.r.o., Imeľ  

 
Uznesenie č. 07-15/5.665: 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 držiteľovi licencie  č. T / 154:  
 
KTR, s.r.o.  
Nám. J. Blaskovicsa 507/11 
946 52 Imeľ  

 
z dôvodu možného porušenia ustanovenia § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. s tým, že neoznámila 
Rade zmenu právnych skutočností, konkrétne zmenu v osobách konateľov spoločnosti, v zákonnom 
stanovenej 15 dňovej lehote.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/752: Kancelária Rady oznámi držiteľovi licencie č. T/ 154, spoločnosti KTR, s.r.o., 
Imeľ,  začiatok správneho konania vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 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: 11.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 278- LO/D- 3328/2007 zo dňa 23.07.2007 
vo veci vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa  ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Drahoslav Černušák, Hlohovec 
 
Uznesenie č. 07-15/6.666: 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. 278-LO/D- 3328/2007 zo dňa 
23.07.2007, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných 
systémov, žiadateľa : 
 
Drahoslav Černušák 
Koperníkova 15 
920 01 Hlohovec  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.,   vydáva  
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č...  
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za nasledovných podmienok : 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  

-potvrdenie splnenia oznamovacej povinnosti  zo dňa 28.03.2007, vydané TÚ SR 
-hlavná stanica – Kľačany pri Trnave, č.213 
-retransmisia je vykonávaná prostredníctvom: KDS 

 
2. Územný rozsah retransmisie:  obec Kľačany pri Trnave 
3.  Počet  prípojok:  200      
4.  Ponuka programových služieb:   

 
televízne programové služby:   STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, ČT1, NAUTIK TV,Óčko  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/753: 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. 278- LO/D- 3328/2007 a zašle ho účastníkovi 
konania  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 11.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 274-LO/D-3433/2007 zo dňa 27.07.2007 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/41 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny právnych 
skutočností  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-15/7.667: 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. 274-LO/D-3433/2007 zo dňa 27.07.2007,  posúdila 
oznámenie zmeny licencie č. T/41 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
účastníka konania: 
 
MARKÍZA -SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
Bratislavská 1/a  
843 56 Bratislava – Záhorská Bystrica 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
licenciu č. T/41 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 a v znení rozhodnutia o predĺžení 
platnosti  licencie č. T/41/ RZL/27/2005 zo dňa 07.03.2006 sa menia takto: 
 
Článok II. znie: 
 
1.Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.08.2007, oddiel 
Sro, vložka č: 12330/ B  
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2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.08.2007, oddiel Sro, vložka č: 12330/ B 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/754: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 274-LO/D-
3433/2007 zo dňa 27.07.2007  a zašle ho účastníkom konania.  
T: 28.09.2007          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 276-LO/D-3444/2007 zo dňa 30.07.2007 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/148 – návrh na zastavenie konania 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 07-15/8.668: 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. 276-LO/D-3444/2007 zo dňa 30.07.2007, posúdila žiadosť o predĺženie 
platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/148, účastníka konania: 
 
AGENTURA S, s.r.o.,  
Horný val 3 
010 01 Žilina 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

zastavuje 
 
správne konanie č. 276-LO/D-3444/2007 zo dňa 30.07.2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/755: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zastavení konania a zašle ho 
účastníkovi konania (AGENTURA S, Žilina).  
T: 11.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 275-LO/D-3367/2007 zo dňa 25.07.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/248 
ÚK: Správa káblových rozvodov, s.r.o., Partizánske 
 
Uznesenie č. 07-15/9.669: 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. 275-LO/D-3367/2007 zo dňa 25.07.2007 posúdila 
žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/248 účastníka 
konania: 
 
Správa káblových rozvodov, s.r.o. 
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Nám. SNP 212/4 
958 01 Partizánske 
 
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     

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

 
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/248 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/248/2005 zo dňa 20.12.2005 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle rozhodnutia 

Telekomunikačného úradu SR č. 9510741012 v správnom konaní č. 2394/10/2005 
- hlavná stanica Partizánske, Nitrianska cesta 503/60, 
- druh rádiového zariadenia: zariadenie pre retransmisiu nezmenených programov 

MMDS 
 
2. Územný rozsah vysielania: okres Partizánske, časť okresov Prievidza a Topoľčany 
3. Počet prípojok: 500 
4. Ponuka programových služieb:  

Analógová ponuka: 
Televízne programové služby:  STV1, STV2, TA 3, Infokanál – mestské vysielanie, JOJ, TV 
Markíza, Prima, Animal Planet, ČT 1  

 
Digitálna ponuka: 
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TA 3, Infokanál – mestské vysielanie, JOJ, TV 
Markíza, Nautik TV, ČT 1, ČT 2, Prima, TV NOE, Film+, Animal Planet, Discovery, Viasat 
History, Viasat Explorer/Blue Hustler, Galaxia sport, Sport 1, Minimax/Anime+, Music Box, Jetix 

 
Rozhlasové programové služby v digitálnej ponuke: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 
Devín, Rádia Regina, Rádio: FM, Rádio Patria; FUN RADIO, rádio OKEY, VIVA, Rádio 7, 
Rádio EXPRES, Rádio Lumen, Rádio HEY 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/756: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o  registrácii retransmisie 
v správnom konaní 275-LO/D-3367/2007, zašle ho účastníkovi konania (Správa káblových rozvodov, 
s.r.o.) a vyzve na úhradu správnych poplatkov. 
T: 11.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
Genéza vývoja správnych poplatkov – položka č. 13 zákona č. 145/1995 Z. z. 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie genézu vývoja správnych poplatkov (položka č. 13) na 
vedomie. 
 
K bodu 11/ 
SK: 301-LO/D-3581/2007 zo dňa 08.08.2007 
vo veci zmeny licencie č. R/96 na rozhlasové vysielanie  
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ÚK: TURIST Servis, s.r.o., Poprad 
 
Uznesenie č. 07-15/11.670: 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. 301-LO/D-3581/2007 zo dňa 08.08.2007, posúdila 
žiadosť o zmenu licencie R/96 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. 
účastníka konania: 
 
Turist servis, s.r.o. 
Nám. Sv. Egídia 43/86 
058 01 Poprad 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

  
mení 

 
licenciu č. R/96 na rozhlasové vysielanie, a to na dobu 4 mesiacov odo dňa právoplatnosti tohto 
rozhodnutia, nasledovne:  
 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/96/2006 zo dňa   07.11.2006 sa časť III.   mení takto: 

Časť III., bod  1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej 
programovej skladby zo dňa 08.08.2007 (č.p.d.3581/2007), doplnenej dňa 28.08.2007 
(č.p.d.3762/2007), znejú nasledovne:  

“1.1 Spravodajstvo: min.: 0% 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika:  0% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Programy pre deti:  0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy:  0% 
1.3.4 Zábavné  programy:  0 % 
1.3.5 Hudobné programy:  0 % 

      1.3.6  Ostatné programy: 100 %“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/757: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 301-
LO/D-3581/2007 a zašle ho spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, 
spoločnosti Turist  servis, s.r.o., Poprad. 
T: 11.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 219-LO/D-2660/2007 zo dňa 11.06.2007 
vo veci zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/127  
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec 
 
Uznesenie č. 07-15/12.671: 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 219-LO/D-2660/2007 zo dňa 11.06.2007, posúdila 
žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/127 na televízne vysielanie podľa § 51 
ods. 4 zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania 
 
KABEL TELEKOM s.r.o.  
Kolonáda 6 
984 01 Lučenec 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 
mení 

 
licenciu č. T/127 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/127/2000 zo dňa 13.12.2000 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
V časti III. sa mení bod 1. písmeno c/ a znie takto: 

 
c/  Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového     

vysielacieho času: 94%. 
 Programová skladba a programové typy preberanej programovej služby MUSIC BOX budú 

vysielané v súlade s licenciou č. T/152 a v znení neskoršie vykonaných zmien držiteľa licencie 
spol. CREA TV s.r.o., Košice, okrem času vysielania programovej služby TV LocAll (pondelok 
až piatok: 2 hodiny denne, sobota a nedeľa: 0 hodín denne). 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/758: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 219-
LO/D-2660/2007, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec 
a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 11.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 277-LO/D-3288/2007 zo dňa 19.07.2007 
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/94  
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto 
 
Uznesenie č. 07-15/13.672: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán vecne 
príslušný podľa § 4 a § 5  ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom 
v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 277-LO/D-3288/2007 zo dňa 19.07.2007, 
vo veci zrušenia registrácie retransmisie  č. TKR/94 účastníka konania 
 
Stavebné bytové družstvo 
Jesenského 1347 
024 04 Kysucké Nové Mesto 
 
a po zistení potrebných dokladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 



 13

 
 rozhodnutie:  
 
Rada podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
ruší registráciu retransmisie č. TKR/94 

 
z dôvodu, že o to prevádzkovateľ Stavebné bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto, listom doručeným 
Rade dňa 19.07.2007 požiadal. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/759: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/94, v správnom konaní č. 277-LO/D-
3288/2007, účastníkovi konania Stavebné bytové družstvo, Kysucké Nové Mesto. 
T: 11.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 56/2007/TV o monitorovaní MOOOBY TV  
(monitorovaný program z dňa 12.5. a 14.5.2007) 
Vysielateľ: I Commerce s.r.o., Bratislava               číslo licencie:T/164 
 
Uznesenie č. 07-15/14.673: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 
56/2007/TV o monitorovaní MOOOBY TV začína správne konanie voči vysielateľovi i – 
COMMERCE, s.r.o., vo veci možného porušenia § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
odvysielaním videoklipov dňa 12.05.2007 o cca 02:43hod. a dňa 14.05.2007 o cca 03:03hod., ktoré 
mohli narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 07-15/14.674: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 
56/2007/TV o monitorovaní MOOOBY TV začína správne konanie voči vysielateľovi i – 
COMMERCE, s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu 
možného nesprávneho označenia programov Jednotným systémom označovania programov počas 
vysielania dňa 12.05.2007 v čase od cca 22:30 hod. do 06:00hod. a dňa 14.05.2007 v čase od cca 
22:30hod. do 06:00hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/760: 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: 25.09.2007          Z: PKO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažností č.2737/110-2007, 2791/112-2007, 2810/115-2007, 3553/127-2007  
(na vysielanie programu Črepiny  zo dňa 11.06.2007 a 23.07.2007)  
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Správa o šetrení sťažností č.2737/110-2007, 2791/112-2007, 2810/115-2007, 3553/127-2007 
smerujúcich  proti vysielaniu  programu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s. r.o., Bratislava                               číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-15/15.675: 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. 2737/110-2007, 2791/112-2007, 2810/115-2007, 3553/127-2007 začína správne 
konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia  § 16 písm. e) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím súvislých záznamov vysielania programu Črepiny zo dňa 
11.06.2007 na vyžiadanie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/761: 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: 25.9.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-15/15.676: 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 sťažnosti 
evidované pod č. 2737/110-2007, 2791/112-2007, 2810/115-2007, smerujúce voči vysielateľovi MAC 
TV s.r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. týkajúce sa 
programu Črepiny zo dňa 11.06.2007 za neopodstatnené.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/762: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-15/15.677: 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. 2737/110-2007, 2791/112-2007, 2810/115-2007, 3553/127-2007 začína správne 
konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu možného ohrozenia fyzického, psychického alebo morálneho vývinu 
maloletých alebo narušenia ich duševného zdravia  a emocionálneho stavu v súvislosti s odvysielaním 
programu Črepiny dňa 23.07.2007 o cca 21.55 hod., možného nesprávneho označenia uvedeného 
programu Jednotným systémom označovania programov a jeho možného nesprávneho zaradenia do 
vysielania pred 22.00 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/763: 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: 25.9.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-15/764: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
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K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2967119-2007      
(na vysielanie programu Noviny PLUS z dňa 27.6.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2967119-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s. r.o., Bratislava                               číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 07-15/16.678: 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. 2967/119-2007, vedenú voči MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 
14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/765: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 07-15/16.679: 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. 2967/119-2007 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku Absurdné vymáhanie poplatkov 
odvysielanom v  programe Noviny dňa 25.6.2007.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/766: 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: 25.9.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-15/16.680: 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. 2967/119-2007 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku Výpalné metódy vymáhač. firmy 
odvysielanom v  programe Noviny dňa 26.6.2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/767: 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: 25.9.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-15/16.681: 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 
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o šetrení sťažností č. 2967/119-2007 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku Vládu nezaujíma vymáh. škandál  
odvysielanom v  programe Noviny dňa 27.6.2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/768: 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: 25.9.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-15/16.682: 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. 2967/119-2007 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku Výpalné metódy vymáh. firmy a príspevku 
Zdrav. problémy z vymáh. firmy odvysielaných v  programe Noviny dňa 28.6.2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/769: 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: 25.9.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-15/16.683: 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. 2967/119-2007 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku Výpalné metódy vymáh. firmy  odvysielanom 
v  programe Noviny dňa 29.6.2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/770: 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: 25.9.2007          Z: PKO 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 59/07/TV o monitorovaní vysielania Televízia AVT Prievidza 
(monitorované dni: 3. a 7.8.2007) 
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza              číslo licencie: T/52 
 
Uznesenie č. 07-15/17.684: 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. 59/2007/TV z monitorovania vysielania 
Televízie AVT Prievidza konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 03.08.2007 a 07.08.2007 
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vysielateľa AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza s licenciou č. T/52 nebolo zistené 
porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/771: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.54/07/TV o monitorovaní vysielania Ižanská káblová televízia 
(monitorovaný deň: 20.5. 2007) 
Vysielateľ: 3C s.r.o., Podbrezová                číslo licencie: T/144 
 
Uznesenie č. 07-15/18.685: 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. 54/2007/TV z monitorovania vysielania 
IKT Ižanská káblová televízia konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 20.5.2007 
vysielateľa 3C s.r.o., Podbrezová s licenciou č. T/144 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/772: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 50/07/TV o monitorovaní vysielania MARTICO INFO 
(monitorovaný deň: 21. a 28. 5. 2007) 
Vysielateľ: MARTICO, s. r. o., Martin     číslo licencie: T/54 
 
Uznesenie č. 07-15/19.686: 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. 50/2007/TV z monitorovania vysielania 
MARTICO INFO konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 21.05.2007 a 28.05.2007 
vysielateľa MARTICO, s.r.o. s licenciou č. T/54 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/773: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.48/07/TV o monitorovaní vysielania Hlohovskej televízie 
(monitorovaný deň: 21. a 28. 05. 2007) 
Vysielateľ: Hlohovská televízia, s. r. o., Hlohovec               číslo licencie: T/28 
 
Uznesenie č. 07-15/20.687: 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. 48/2007/TV z monitorovania 
Hlohovskej televízie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 21.05.2007 a 28.05.2007 
vysielateľa Hlohovská televízia, s.r.o., Hlohovec s licenciou č. T/28 nebolo zistené porušenie  
právnych predpisov.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/774: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.49/2007/TV o monitorovaní 3.TV  
(monitorovaný program z dní 21.4. a 23.4.2007) 
Vysielateľ: Seperdeo vita TV, spol. s r.o., Handlová   číslo licencie: T/111 
 
Uznesenie č. 07-15/21.688: 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. 49/2007/TV o monitorovaní 3.TV 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 21.4.2007 a 23.4.2007 vysielateľa Seperdeo vita 
TV, spol. s.r.o. s licenciou č. T/111 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/775: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3338/125-2007      
(na vysielanie programu Bez lampy FM z dňa 21. 7. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3338/125-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-15/22.689: 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. 3338/125-2007, vedenú voči Slovenskému rozhlasu – vysielateľovi na základe 
zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/776: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 151-PgO/O-2197/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 755/30-2007 smerujúcej proti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok Expedícia Afrika 2007/ Televízne noviny / 11.02.2007) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-15/23.690: 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 
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konanie č. 151-PgO/O-2197/2007 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. 07-15/777: 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 MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r. o. 
T: 25.09.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-15/778: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 176-PgO/O-2408/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1.štvrťrok 2007 
(dodržiavanie § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: nezabezpečenie najmenej 20% podielu nezávislej európskej produkcie 
z vysielacieho času/február a marec 2007 na STV1, január a február 2007 na STV2 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-15/24.691: 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. 176-PgO/O-2408/2007 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 

porušil  
 

povinnosť ustanovenú v § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že v mesiacoch február a marec 2007 na vysielacom okruhu Jednotka a v mesiacoch január a február 
2007 na vysielacom okruhu Dvojka nezabezpečil najmenej 20% podielu nezávislej európskej 
produkcie z vysielacieho času, 

 
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. 07-15/779: 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: 11.10.2007          Z: PKO 
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K bodu 25/ 
SK č.: 145-PgO/O-2191/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa č. 04/07/Ro z kontrolného monitorovania Rádia Kiss  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania / 05.01.2007) 
ÚK: RADIO KISS                                                      číslo licencie: R/77 
 
Uznesenie č. 07-15/25.692: 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. 145-PgO/O-2191/2007, RÁDIO KISS, s.r.o. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislé záznamy vysielania zo dňa 05.01.2007, 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 07-15/780: 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, RÁDIO KISS, s.r.o. 
T: 11.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 26/  
SK č.: 149-PgO/O-2195/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 771/32-2007 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: záznam z Majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní /Správy TA3/ 
11.02.2007 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                       číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-15/26.693: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 149-PgO/O-2195/2007, spoločnosť C.E.N.  s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 30 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 



 21

 
že dňa 11.02.2007 v spravodajskom programe Správy TA3 odvysielanom o cca 17.30 hod. opakovane 
použil záznam z Majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní, na ktorého vysielanie má výhradné právo 
iný vysielateľ,  
 

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. 07-15/781: 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: 11.10.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-15/782: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
 
 
K bodu 27/  
SK č.: 147-PgO/O-2193/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1337/65-2007  
(dodržiavanie § 20 ods.3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Uli Biaho / 14.03.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-15/27.694: 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. 147-PgO/O-2193/2007 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 

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

tým, 
 
že dňa 14.03.2007 o cca 20.00 hod. odvysielal program Uli Biaho, 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 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.“ 
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V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

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

tým, 
 
že dňa 14.03.2007 o cca 20.00 hod. odvysielal program Uli Biaho, bez zohľadnenia jeho vekovej 
vhodnosti pre maloletých pri jeho zaradení do vysielania, 
 

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

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

tým, 
 
že dňa 14.03.2007 o cca 20.00 hod. odvysielal program Uli Biaho, pri ktorého klasifikácii 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. 07-15/783: 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, Slovenskej 
televízii, vysielateľovi na základe zákona. 
T: 11.10.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-15/784: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
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K bodu 28/  
SK č.: 423-PgO/O-2099/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 128/05/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 5) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Big Brother súboj / 01.11.2005) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-15/28.695: 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. 423-PgO/O-2099/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

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

tým, 
 
že dňa 01.11.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program Big Brother - Súboj, pri ktorom neuplatnil 
Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia § 20 ods. 
6 určila Rada,  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/785: 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: 11.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 29/  
SK č.: 108-PgO/O-1821/2007 zo dňa 03.04.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 156/10-2007  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania programu Chlapci v mojom 
živote a programu Ženatý so záväzkami / 07.01.2007 a 08.01.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41                              
 
Uznesenie č. 07-15/29.696: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
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„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 108-PgO/O-1821/2007, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Chlapci v mojom živote zo dňa 
07.01.2007 a programu Ženatý so záväzkami zo dňa 08.01.2007 v zodpovedajúcej kvalite, 
 

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. 07-15/786: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania, spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 11.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 30/  
SK č.: 168-PgO/O-2400/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1000/48-2007, 1009/49-2007, 1112/53-2007, 1110/54-2007, 
1127/57-2007, 1111/56-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania  / 26.02.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41   
 
Uznesenie č. 07-15/30.697: 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. 168-PgO/O-2400/2007, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že neposkytol súvislý záznam vysielania zo dňa 26.02.2007 na vyžiadanie Rady, 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
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Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/787: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania, spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 11.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 31/  
SK č.: 170-PgO/O-2402/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1108/55-2007, 1111/56-2007, 1128/58-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania  / 01.03.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41                              
 
Uznesenie č. 07-15/31.698: 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. 170-PgO/O-2402/2007, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že neposkytol súvislý záznam vysielania zo dňa 01.03.2007 na vyžiadanie Rady, 
 

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. 07-15/788: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania, spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 11.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 32/  
SK č.: 104-PgO/O-1817/2007 zo dňa 03.04.2007 
Doplnenie: Správa č. 8/2007/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reportáž Poprava / Paľba / 11.12.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41  
ÚP: 10:20 hod. 
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Uznesenie č. 07-15/32.699: Rada sa uzniesla na odročení tohto bodu programu na ďalšie zasadnutie 
Rady, ktoré sa bude konať dňa 25.9.2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/789: Kancelária Rady pripraví materiál na najbližšie rokovanie rady.  
T: 18.9.2007          Z: PKO 
K bodu 33/  
SK č.: 120-PgO/O-2005/2007 zo dňa 24.04.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 754/28-2007 smerujúcej voči televízii JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: príspevok o biskupovi Pavlovi Hnilicovi / Črepiny /05.02.2007) 
ÚK: MAC TV s r.o.                    číslo licencie: T/39                              
 
Uznesenie č. 07-15/33.700: 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. 120- PgO/O-2005/2007 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 05.02.2007 v rámci programu Črepiny odvysielal príspevok o biskupovi Pavlovi Hnilicovi,  v 
ktorom prezentoval jednostranné informácie a názory bez toho, aby zabezpečil všestrannosť 
informácií a názorovú pluralitu k danej problematike 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. 07-15/790: 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 MAC TV s.r.o. 
T: 11.10.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-15/791: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
 
K bodu 34/  
SK č.: 121-PgO/O-2006/2007 zo dňa 24.04.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 484/19-2007 smerujúcej proti TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Na telo / 21.01.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o.             číslo licencie: T/41           
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Uznesenie č. 07-15/34.701: Rada sa uzniesla na odročení tohto bodu programu na ďalšie zasadnutie 
Rady, ktoré sa bude konať dňa 25.9.2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/792: Kancelária Rady pripraví materiál na najbližšie rokovanie rady a dožiada 
účastník konania o predloženie dôkazu.  
T: 18.9.2007          Z: PKO 
 
K bodu 35/  
SK č.: 152-PgO/O-2198/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 661/27-2007  
(dodržiavanie § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: zvuková intenzita reklamného bloku počas programu Odpadlík 
/05.02.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41               
 
Uznesenie č. 07-15/35.702: 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. 152-PgO/O-2198/2007 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. 07-15/793: 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: 25.9.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-15/794: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
 
K bodu 36/  
SK č.: 172-PgO/O-2404/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 923/43-2007 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Deuce Bigalow: Dobrý striptér/ 03.02.2007 ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39    
 
Uznesenie č. 07-15/36.703: 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. 172-PgO/O-2404/2007 MAC TV s.r.o.   
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
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tým, že dňa 03.02.2007 o cca 20:13hod. odvysielal program „Deuce Bigalow: Dobrý striptér“, 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. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/795: 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: 11.10.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-15/796: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 21.09.2007          Z: PgO 
 
K bodu 37/  
SK č.: 88-PgO/O-1525/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie: Správa č. 17/07/TV z monitorovania Central TV 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania / 06.01.2007) 
ÚK: SATRO s.r.o.                    číslo licencie: T/19          
 
Uznesenie č. 07-15/37.704: 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. 88-PgO/O-1525/2007, SATRO s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 06.01.2007, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa 
§ 67 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5.000,– Sk, slovom päťtisíc slovenských 
korún. 
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Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „ Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.(í 
 
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,KS6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/797: 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 SATRO 
s.r.o. 
T: 11.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 38/  
SK č.: 154-PgO/O-2200/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa č. 5/07/Ro o monitorovaní Rádia Východ a Jemné melódie 
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: označenie sponzora programu Počasie len na konci programu / 
05.04.2007 ) 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                                           číslo licencie: R/84 
 
Uznesenie č. 07-15/38.705: 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. 154- PgO/O-2200/2007 TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 5.4.2007 o cca7.30 a 8.30 hod bol sponzor programu Počasie označený len na konci programu, 
 

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. 07-14/798: 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: 11.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 39/  
SK č.: 153-PgO/O-2199/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa č. 5/07/Ro o monitorovaní Rádia Východ a Jemné melódie 
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(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: označenie sponzora programu Počasie len na konci programu / 
05.04.2007 
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o.                                    číslo licencie: R/54                             
 
Uznesenie č. 07-15/39.706: 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. 153- PgO/O-2199/2007 Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 5.4.2007 o cca7.30 a 8.30 hod bol sponzor programu Počasie označený len na konci programu, 

 
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. 07-15/799: 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: 11.10.2007          Z: PKO 
 
40/Rôzne 
1/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac august 2007 
 
Uznesenie č. 07-15/40.707: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci august 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 august 2007 v plnej výške všetkým členom Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/800: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 09.10.2007          Z: OEV 
 
2/ Rada prijala odpoveď na žiadosť o zaujatie stanoviska, ktorá bola obsiahnutá v uznesení vlády č. 
732/2007 bod C zo  4. septembra 2007. 
 
 
V Bratislave, 11.09.2007 
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         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 


