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Zápisnica č. 16/2007 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 25.09.2007 

o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 

 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
             
2/ SK: 271-LO/O-2804/2007 zo dňa 21.06.2007 
vo veci možného porušenia § 51 ods.1 zákona č. 308/200 Z.z. držiteľom  licencie č. T/178 na 
televízne vysielanie  
ÚK: TV Centrum,  s.r.o., Bratislava  
 
3/ Oznámenie o zániku registrácie č. TKR/234 zo zákona 
( § 62 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Ing. Jozef Gancarčík, Ihľany 
      
4/ SK: 272-LO/D-3468/2007 zo dňa 31.07. 2007  
vo veci predĺženia platnosti licencie č. T/162 podľa § 52 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. 
ÚK: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš 
 
5/ SK: č. 291-LO/D-3666/2007  zo dňa 16.08.2007 
vo veci zmeny registráciu retransmisie  č. TKR/9 z dôvodu vykonaných zmien v ponuke 
programových služieb   
ÚK: Satro, s.r.o., Bratislava 
  
6/  SK: č. 292-LO/D-3666/2007  zo dňa 16.08.2007 
vo veci zmeny registráciu retransmisie  č. TKR/121 z dôvodu vykonaných zmien v ponuke 
programových služieb   
ÚK: Satro, s.r.o., Bratislava 
 
7/  SK: č. 279-LO/D-3612/2007  zo dňa 13.08.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: TES MEDIA, s.r.o., Žilina 
 
8/  SK: č. 324-LO/D-3716/2007  zo dňa 23.08.2007 
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Stará Ľubovňa 
ÚP: 10:20 h 
 
9/ SK: č. 336-LO/D-4039/2007  zo dňa 17.09.2007 
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie 
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ÚK: AZTV Group, s.r.o., Banská Bystrica 
ÚP: 10:00 h 
 
10/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3622/133-2007      
(na vysielanie programu Noviny z dňa 11.8.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3622/133-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
11/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 3112/122-2007   
(na vysielanie upútavky na film Klavírista zo dňa 6.7.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3112/122-2007   smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 60/07/TV o monitorovaní vysielania MsTV Moldava – Szepsi VTV, STUDIO 7S 
(monitorované dni: 9. a 16.7.2007) 
Vysielateľ: BodvaTel, s.r.o., Moldava nad Bodvou  číslo licencie: T/131 
 
13/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2919/120-2007      
(na vysielanie programu Čierny Peter zo dňa 19.06.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2919/120-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/125 
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3168/123-2007      
(na vysielanie programu Páli vám to zo dňa 09. 7. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3168/123-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.     číslo licencie: T/39 
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3600/131-2007      
(na vysielanie programu Noviny (príspevok Saudek fotil skupinový akt) z dňa 05.8.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3600/131-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.     číslo licencie: T/39 
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3495/29-2007      
(na vysielanie programu Cesty nádeje z dňa 28.6.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č.3495/29-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
17/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2.štvrťrok 2007 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
      MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39 
      MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41 
 
18/ SK č.: 211-PgO/O-2713/2007 zo dňa 05.06.2007 
Doplnenie: Správa č. 14/07/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Lidový soud / 15.02.2007) 
ÚK: TV CENTRUM s.r.o.                                 číslo licencie: T/178 
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19/ SK č.: 215-PgO/O-2717/2007 zo dňa 05.06.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1391/69-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania programu Vilomeniny / 
05.03.2007 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41 
 
20/ SK č.: 214-PgO/O-2716/2007 zo dňa 05.06.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1398/67-2007  
(dodržiavanie § 35 ods. 1 s odkazom na § 35 ods. 6 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Terminátor 3: Vzbura strojov / 
18.03.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39 
 
21/ SK č.: 150-PgO/O-2196/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 756/31-2007 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: použitie záznamu z Majstrovstiev sveta v biatlone v publicistickom 
programe Šport / 10.02.2007 a 11.02.2007 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                           číslo licencie: T/125 
 
22/ SK č.: 148-PgO/O-2194/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 771/32-2007 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: použitie záznamu z Majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní 
v programe Šport / 11.02.2007) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                číslo licencie: T/125                              
 
23/ SK č.: 213-PgO/O-2715/2007 zo dňa 05.06.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1313/63-2007  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania programu Smrtonosná 
zbraň 2 / 11.03.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41 
 
24/ SK č.: 173-PgO/O-2405/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 923/43-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania programu Sladkých 17 
v zodpovedajúcej kvalite  / 17.02.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/39 
 
25/ SK č.: 174-PgO/O-2406/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 923/43-2007  
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 s odkazom na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Road Trip / 17.02.2007 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: T/39                              
 
26/ 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 v programe Paľba  / 11.12.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41                              
 
27/ SK č.: 212-PgO/O-2714/2007 zo dňa 05.06.2007 
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Doplnenie: Správa č. 14/07/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: nedodanie záznamov vysielania  / od 23:50 hod. zo dňa 15.02.2007 do 
10:10 hod. zo dňa 16.02.2007) 
ÚK: TV CENTRUM s.r.o.                                číslo licencie: T/178                             
 
28/ SK č.: 175-PgO/O-2407/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 953/46-2007 smerujúcej voči televízii JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Už len Bea / 24.02.2007) 
ÚK: MAC TV s r.o.                   číslo licencie: T/39                              
 
29/ SK č.: 217-PgO/O-2719/2007 zo dňa 05.06.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1399/68-2007  
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Music One / 17.03.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o.       číslo licencie: T/41                              
 
30/ SK č.: 121-PgO/O-2006/2007 zo dňa 24.04.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 484/19-2007 smerujúcej proti vysielaniu 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                              
 
31/ SK č.: 216-PgO/O-2718/2007 zo dňa 05.06.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1538/76-2007 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reklama na program Celebrity Camp / 21.04.2007 ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                   číslo licencie: T/39                              
 
32/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní: 
1/ AZTV Group, s.r.o., Banská Bystrica    10:00 hod. 
2/ Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Stará Ľubovňa 10:20 hod. 
 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 800 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 07-16/1.708: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 271-LO/O-2804/2007 zo dňa 21.06.2007 
vo veci možného porušenia § 51 ods.1 zákona č. 308/200 Z.z. držiteľom  licencie č. T/178 na 
televízne vysielanie  
ÚK: TV Centrum,  s.r.o., Bratislava  
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Uznesenie č. 07-16/2.709: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“),  postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., rozhodla 
v správnom konaní č. 271-LO/O-2804/2007 v časti týkajúcej sa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z., že účastník správneho konania – vysielateľ televíznej  programovej služby s licenciou č. T/178:  
 
TV CENTRUM s.r.o. 
Heydukova 25 
811 08 Bratislava 

 
porušil povinnosť   

 
ustanovenú § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., 

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

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. 
 
Uznesenie č. 07-16/2.710: 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 správne konanie č. 271-LO/O-2804/2007  vedené voči spoločnosti TV CENTRUM s.r.o., 
Heydukova 25,811 08, Bratislava, v časti týkajúcej sa možného porušenia  § 16 písm. o)  zákona 
č. 308/2000 Z.z., podľa § 30 písm. h/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov 
 

zastavuje, 
 

pretože odpadol dôvod časti konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/801: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutia v správnom konaní č. 271-
LO/O-2804/2007 a zašle ich účastníkovi konania - spoločnosti TV Centrum s.r.o. Bratislava. 
T: 25.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 3/  
Oznámenie o zániku registrácie č. TKR/234 zo zákona § 62 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Ing. Jozef Gancarčík, Ihľany 
 
Uznesenie č. 07-16/3.711:  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. 
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195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) zobrala na vedomie informáciu o zániku registrácie retransmisie č. TKR/234 ku  dňu 
01.11.2004 podľa ustanovenia § 62 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že prevádzkovateľ 
retransmisie nepodal návrh na zápis prevádzkovania retransmisie do predmetu svojej činnosti 
v obchodnom registri v lehote 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení 
registrácie retransmisie č. TKR/234. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/802: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
písomne oznámi Jozefovi Gancarčíkovi zánik registrácie retransmisie v zmysle zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii. 
T: 25.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 272-LO/D-3468/2007 zo dňa 31.07. 2007  
vo veci predĺženia platnosti licencie č. T/162 podľa § 52 ods. 1 zákona 308/2000 Z. z. 
ÚK: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš 
 
Uznesenie č. 07-16/4.712: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 
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. posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie na terestriálne 
vysielanie č. T/162, doručenú Rade dňa 31.07.2007, vysielateľa:  
 
TV Liptov, s.r.o. 
Štúrova 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

predlžuje platnosť licencie  
 

na televízne terestriálne vysielanie č. T/162  do 31. 12. 2011  
 

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

 
licenciu na televízne  vysielanie č.T/162 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/162/2004 zo dňa 26.10.2004 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa mení a v  úplnom znení znie takto: 
 

„I. 
1. Názov programovej služby: TV Liptov 
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: do 31.12.2011 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
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6. Spôsob vysielania: terestriálne - Liptovský Mikuláš,  kanál 60  
 

II. 
 

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

podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 14882/L, zo dňa 
31.07.2007. 

2./ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch držiteľa licencie: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného Žilina, vložka číslo: 14882/L, zo dňa 31.07.2007. 

 
III.   

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

Rade dňa 31.07.2007 (č.p.d. 3468), doplnenej dňa 12.09.2007 ( č.p.d. 3992): 
a) Programová služba (100%) 
1.  Doplnkové vysielanie: max. 88 % 
2.  Programy: min. 12 % 

b) Programy (100%) 
1. Spravodajstvo:  15% 
2. Publicistika: min. % 

 2.1 Politická publicistika:  % 
2.2 Ostatná publicistika:  85% 

3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy : 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Športové programy: 0 % 

2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového  
vysielacieho času: 0 % 

3. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: min. 12 % 

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

5. Zaradenie vysielateľa podľa § 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 povinnosť nevzťahuje na lokálne vysielanie  

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

IV. 
 

1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. 
Podľa § 68 ods.6 zákona č. 308/2000 Z.z je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov 
frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je 
povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie 
v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania 
oznámiť Rade. Súčasťou rozhodnutia je Frekvenčný  list č. Č.j.: 3667 / OSFS-04 zo dňa 
08.09.2004 vydaný Telekomunikačným úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom 
využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje: 
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Frekvencia:      60.  kanál  
     Lokalita:       Liptovský Mikuláš 
     Frekvencia sa prideľuje ( predlžuje ) do: 31.12.2011 

 
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:   videokazety 

VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/803: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o predĺžení platnosti licencie č. T/162 na televízne terestriálne vysielanie  v  
SK č.: 272-LO/D-3468/2007 a zašle ho účastníkovi konania, spol. TV LIPTOV, s.r.o., Liptovský 
Mikuláš spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: č. 291-LO/D-3666/2007  zo dňa 16.08.2007 
vo veci zmeny registráciu retransmisie  č. TKR/9 z dôvodu vykonaných zmien v ponuke 
programových služieb   
ÚK: Satro, s.r.o., Bratislava 

 
Uznesenie č. 07-16/5.713: 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. 291-LO/D-3666/2007 zo dňa 
16.08.2007, posúdila  doručenú žiadosť  o vykonanie zmeny registrácie retransmisie č. TKR/9  
prostredníctvom KDS, z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  prevádzkovateľa 
retransmisie: 
 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 
 m e n í 

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

 
1.  Bod 4. Ponuka programových služieb  šírených analógovo  sa mení takto: 
 
4.1. KDS Šurany a Vráble  
Základný súbor  
Televízne programové služby:    STV1,  STV2, TV Markíza, Central TV,  TA3/RING TV, ORF1  
 
Rozšírený súbor:  
Televízne programové služby:    STV1, STV2, TV Markíza, Central TV,  TA3/RING TV, 

ORF1, Musicbox, ČT1, ČT2, Prima, RTL Klub, JOJ,  CNN, 
SAT 1,  PRO7. 
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4.5. KDS Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves  
Základný súbor: 
Televízne programové služby:   STV1, ORF1, STV2, ORF2, Markíza, 
Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Jemné melódie, 

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

Nautik TV, Prima, TA3/ RING TV, RTL, HRTV, PRO7, 
RTL2, ČT2, DTV studio, Duna TV, VOX, SAT1, Kabel 1, 
Rai edu, Super RTL, TV5MONDE, BBC World, Arte, n-
TV, ZDF, ARD, ÓČKO, Spektrum 

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Jemné melódie, Rádio 
N, VIVA, Rádio OKEY, FUN Radio, Rádio Expres 

 
4.7  KDS Galanta:  
Televízne programové služby: 
Základný súbor: STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, M1, M2, RTV Krea, Central 
 TV 
Rozšírený súbor:  
Televízne programové služby:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, M1, M2, RTV Krea, Central 

TV, TA3/RING TV, Musicbox, ČT1, ČT2, Prima, TV Noe, 
Óčko, RTL Klub, Duna TV, Eurosport, Discovery Channel, 
Minimax/Animax, MTV, CNN, Euronews, TV5Monde, Rai 
Due, Rai Sport, TVE, C1R, ORF 1, PRO7, RTL, SAT1, VOX, 
ARD, ZDF, Kika, SuperRTL, Polsat 

Rozhlasové programové služby:    Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín“ 
 
 
2. Bod 6. Ponuka programových služieb  šírených digitálne  sa mení takto:  
 
6.2.1  KDS Nitra:  
Televízne programové služby: 
Základný súbor ( MINI ):   STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, 

 Central TV, Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 
MONDE, TVE, TV Noe, RTV Krea, Promo 

 
Rozšírený súbor ( KLASIK ):  Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Hallmark, Film+ , 

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

Tématické balíčky:  
KOMFORT:  Discovery Science, Discovery Civilisation, Discovery  Travel, 
 Minimax/Animax, MTV Hits, VH1 Classik,  MTV2, MTV 
Base,  ÓČKO, Mezzo, XXXtreme 
MAGYAR: RTL Klub, M1, M2, Duna TV, Cool  TV 
HBO:  HBO,  HBO2 
KINO:  Nonstop Kino 
XXX: Hustler TV 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, 

Rádio Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, 
Rádio Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, ČRo1, ČRo 
2, ČRo 3 

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

Central TV, Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 
MONDE, TVE, TV Noe 

Rozšírený súbor (KLASIK):     Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Hallmark, Film+ , 
Zone Reality, Animal Planet, Discovery Channel, National 
Geographic Channel, Spektrum, Viasat Explorer/Spice, Viasat 
History, AXN, MTV, CNN, VH1 

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

Rádio Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, 
Rádio Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, ČRo1, 
ČRo 2, ČRo 3 

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

Central TV, Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 
MONDE, TVE,  TV Noe 

Rozšírený súbor (KLASIK):   Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Hallmark, Film+ 
, Zone Reality, Animal Planet, Discovery Channel, National 
Geographic Channel, Spektrum, Viasat Explorer/Spice, 
Viasat History, AXN, MTV, CNN, VH1 

Špeciálny súbor( XXX):            Hustler TV, MTV base 
Prémiový súbor (HBO):                     HBO,  HBO2 
 Kino:            Nonstop Kino 
Rozhlasové programové služby:      Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM, Rádio Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio 
OKEY,  Fun Rádio, Rádio Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, 
Rádio HEY, ČRo1, ČRo 2, ČRo 3 

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

 Central TV, Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 
 MONDE, TVE, TV Noe 

 
Rozšírený súbor ( KLASIK):   Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Film+ , 

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

Špeciálny súbor(XXX):                       Hustler TV, MTV base 
Prémiový súbor ( HBO) :                    HBO,  HBO2 
 Kino:            Nonstop Kino 
Rozhlasové programové služby:      Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM, Rádio Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio 
OKEY,  Fun Rádio, Rádio Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, 
Rádio HEY, ČRo1, ČRo 2, ČRo 3 

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

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

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

Rádio Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio OKEY,  Fun 
Rádio, Rádio Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, 
ČRo1, ČRo 2, ČRo 3 

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

Central TV, Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 
MONDE, TVE, TV Noe 

Rozšírený súbor ( KLASIK):  Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Film+ , 
Discovery Channel, National Geographic Channel, Spektrum, 
Viasat Explorer/Spice, Viasat History, AXN, MTV, CNN, 
VH1 

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

Rádio Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, 
Rádio Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, ČRo1, 
ČRo 2, ČRo 3 

6.2.7  KDS Galanta: 
Televízne programové služby:     
Základný súbor (MINI):  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3/RING TV, Musicbox, 

Central TV, Nautik TV, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 
MONDE, TVE, TV Noe 

Rozšírený súbor ( KLASIK):  Galaxie sport, Eurosport, Jetix, FILM BOX, Film+ , 
Discovery Channel, National Geographic Channel, Spektrum, 
Viasat Explorer/Spice, Viasat History, AXN, MTV, CNN, 
VH1 

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

Rádio Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio OKEY,  Fun 
Rádio, Rádio Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, 
ČRo1, ČRo 2, ČRo 3“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/804: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie č. TKR/9   v  SK č.:291-LO/D-
3666/2007, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti  SATRO,  s.r.o., Bratislava a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 25.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: č. 292-LO/D-3666/2007  zo dňa 16.08.2007 
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vo veci zmeny registráciu retransmisie  č. TKR/121 z dôvodu vykonaných zmien v ponuke 
programových služieb   
ÚK: Satro, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-16/6.714: 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. 292-LO/D-3666/2007 zo dňa 
16.08.2007, posúdila  žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121 systémom MMDS 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb z vysielačov  MMDS, prevádzkovateľa: 
 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 
 m e n í 

 
registráciu retransmisie č. TKR/121 zo dňa 29.07.1998 v znení neskorších  zmien  nasledovne: 
 
1. Bod 4. Ponuka programových služieb šírených analógovo:  
„4.1.  vysielač  Brezová pod Bradlom  
  základný súbor:  
  televízne programové služby:     STV 1, STV 2, TV Markíza, Central TV, 

TA3/RING TV, ORF 1,  
    rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3/RING 

TV, Central TV, MusicBox, ČT1, ČT 2, 
Prima,  RTL Klub, ORF 1, CNN, PRO 7, SAT 
1 

 
4.3.  vysielač  Nitra  
  základný súbor:  
  televízne programové služby:     STV 1, STV 2, TV Markíza, Central TV, 

TA3/RING TV, ORF 1,  
    rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3/RING 

TV, Central TV, MusicBox, ČT1, ČT 2, 
Prima,  RTL Klub, ORF 1, CNN, PRO 7, SAT 
1 

 
 

Bod 6. Ponuka programových služieb šírených digitálne sa mení a znie:  
„6.1. MMDS Brezová pod Bradlom: 
      televízne programové služby: 

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

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

Tématické balíčky: 
     HBO:   HBO, HBO 2 
     XXX:   Hustler TV, MTV base 
     KINO:   Nonstop kino 
    rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

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

 
6.2. MMDS Veľká Javorina: 
    televízne programové služby: 

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

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

Tématické balíčky: 
    HBO:   HBO, HBO 2 
    XXX:     Hustler TV, MTV base 
    KINO: Nonstop kino 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_ FM, Rádio Regina, Rádio Patria; FUN 
RADIO, Rádio OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, 
Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, ČRo 1, ČRo 
2, ČRo 3  

6.3. MMDS Nitra: 
    televízne programové služby: 

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

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

Tématické balíčky: 
Tématické balíčky:  
KOMFORT:  Discovery Science, Discovery Civilisation, 

Discovery  Travel,  Minimax/Animax, MTV 
Hits, VH1 Classik,  MTV2, MTV Base, ÓČKO, 
Mezzo, XXXtreme 

MAGYAR: RTL Klub, M1, M2, Duna TV, Cool  TV 
GLOBAL: ORF1, PRO7, SAT1, RTL, BBC Prime, Euronews, 

BBC world, Al Jazzera, TV5Monde, TVE, C1R, 
Polsat 

HBO:   HBO,  HBO2 
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KINO:   Nonstop Kino 
XXX:  Hustler TV 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

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

6.4. MMDS Považská Bystrica: 
 televízne programové služby: 
 základný súbor( MINI) :  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3/RING 

TV, MUSICBOX, Central TV, NAUTIK TV, ČT 
1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5 MONDE, TVE, TV 
NOE 

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

Tématické balíčky: 
 HBO:   HBO, HBO 2 
 XXX:     Hustler TV, MTV base 
 KINO: Nonstop kino 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

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

6.5. MMDS Bratislava: 
          televízne programové služby: 
 základný súbor( MINI) :  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3/RING 

TV, MUSICBOX, Central TV, NAUTIK TV, ČT 
1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5 MONDE, TVE, TV 
NOE 

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

Tématické balíčky: 
        HBO:   HBO, HBO 2 
        XXX:     Hustler TV, MTV base 
        KINO: Nonstop kino 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

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

 6.6. MMDS Skalica: 
 televízne programové služby: 
 základný súbor( MINI) :  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3/RING 

TV, MUSICBOX, Central TV, NAUTIK TV, ČT 
1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5 MONDE, TVE, TV 
NOE 

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

Tématické balíčky: 
   HBO:   HBO, HBO 2 
   XXX:     Hustler TV, MTV base 
   KINO: Nonstop kino 
 rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/805: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121  v  SK č.: 292-LO/D-3666/2007, 
zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  SATRO,  s.r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku.  
T: 25.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: č. 279-LO/D-3612/2007  zo dňa 13.08.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: TES MEDIA, s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 07-16/7.715: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 279-LO/D-
3612/2007 zo dňa 13.08.2007, vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
žiadateľa 
 
TES MEDIA, s.r.o.  
Kragujevská 4 
010 01 Žilina 
 
(ďalej len „účastník konania“) posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 13.08.2007 a  po zistení 
skutočností potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z. toto 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie  

 
č. TKR/280 

 
za nasledovných podmienok:  
 
„1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa : v zmysle splnenia oznamovacej 
povinnosti voči Telekomunikačnému úradu SR podľa zákona č. 610/2003 Zb. zo dňa 01.06.2007. 
 
2.  Územný rozsah retransmisie: Obec Varín 
 
3.  Počet  účastníkov ( prípojok): 300 
  
4.       Ponuka programových služieb: 
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 Televízne programové služby: 
základný súbor:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, Prima, TV  

Patriot, TV NOE   
rozšírený súbor: MGM, AXN, Film+, Viasat History, Viasat Explorer/Spice, 

Spektrum, Animal Planet, Discovery Channel, Discovery 
Travel&Living, Discovery Science Channel, Discovery 
Civilisations, JETIX, Minimax/Anime+, Eurosport CZ, Sport1, 
Galaxie Sport, MTV Germany, Music Box 

             rozhlasové programové služby: -“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/806: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 279-LO/D-3612/2007 
písomné vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (TES MEDIA, s.r.o., Žilina) 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: č. 324-LO/D-3716/2007  zo dňa 23.08.2007 
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Stará Ľubovňa 
ÚP: 10:20 h 
 
Uznesenie č. 07-16/8.716: 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 systému KDS/MMDS Stará Ľubovňa, 
v správnom konaní č. 324-LO/D-3716/2007 zo dňa 23.08.2007, účastníka konania: 
 
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 
Nám. generála Štefánika 6 
064 01 Stará Ľubovňa 
  
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 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., Nám. gen. Štefánika 6, Stará Ľubovňa 
 

licenciu č. T/202 
na televízne vysielanie  

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

 
„I. 

 
(1)   Názov programovej služby: Ľubovnianska televízia 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)   Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
(4)  Územný rozsah vysielania: regionálne  
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(5)   Jazyk vysielania: slovenský 
(6) Spôsob vysielania: KDS/MMDS Stará Ľubovňa 

  
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 Prešov, vložka číslo: 13247/P , 
oddiel: Sro, zo dňa 01.08.2007 
 
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, vložka číslo: 13247/P, oddiel: Sro, zo dňa 
01.08.2007 

 
III.   

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

zo dňa 04.09.2007 (č.d.p. 3850/2007):  
  

a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max.  88% 
     2. Programy : min 12 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 0% 

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

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

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

verejnom záujme: min. 12% 
4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: 0%  
5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 

Jednotného systému označovania programov a podmienok jeho uplatňovania 
6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 

programovej služby:  
100 – Hlavná strana 
101 – Oznamy 
200 – Šport 
300 – Oznamy ĽMS, s.r.o. 
400 – Kultúra 
500 – Inzercia 
600 – Radíme 
700 – Infoservis 
800 – História 
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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 nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
- DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS/MMDS Stará Ľubovňa. 
 
2. Prevádzkovateľom KDS/MMDS Stará Ľubovňa je KID, a.s., Partizánska 686, 058 01 Poprad, 
držiteľ registrácie retransmisie č. TKR/164. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/807: 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. 324-LO/D-3716/2007, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Ľubovnianska mediálna 
spoločnosť, s.r.o., Stará Ľubovňa. 
T: 25.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: č. 336-LO/D-4039/2007  zo dňa 17.09.2007 
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie 
ÚK: AZTV Group, s.r.o., Banská Bystrica 
ÚP: 10:00 h 
 
Uznesenie č. 07-16/9.717: 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. 336-LO/D-4039/2007 zo dňa 17.09.2007, 
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. 1 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania 
  

u d e ľ u j e 
 

spoločnosti AZTV Group s.r.o. 
 

licenciu č. T/203 
na televízne vysielanie  
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na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto  podmienok: 

„I. 
 
(1)   Názov programovej služby: AZTV INFO 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)   Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne  
(4)  Územný rozsah vysielania: satelit/ MMDS / KDS   
(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, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 8900/S, zo dňa 04.09.2007 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra spoločnosti, oddiel: Sro, vložka číslo: 8900/S, zo dňa 
04.09.2007 

 
 

1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 17.09.2007 (č. podania 4039/2007):  

  
a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 
     2. Programy : 80 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 39.6 % 

2. Publicistika: 60.4 %  
 2.1 Politická publicistika: 10 % 
 2.2 Ostatná publicistika:  50.4 % 
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. 30 % 
4) Navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej 

programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 
2.400.000,- Sk 

5) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 23 
až § 25 zákona č. 308/2000 Z. z : 0  % 

6) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti : 
Podľa § 20 ods. 7 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.     

7) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: stránkovanie: 
101. aktuálne informácie 
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102.- 107.  obsah 
110.-129.  domáce spravodajstvo 
130.-169.  spravodajstvo zo sveta 
170.-189.   regióny 
190.-199.   počasie 
200.-299.   šport 
300.-399.   program AZTV INFO a zaujímavosti 
400.-499.   kultúra 
500.-599.   inzercia 

 
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, VHS 
  

IV. 
 

1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti SATRO, s.r.o., 
Bratislava, prostredníctvom KDS spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava,  
prostredníctvom KDS spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, prostredníctvom 
MMDS spoločnosti SATRO, s.r.o., Bratislava, prostredníctvom MMDS spoločnosti UPC 
Slovensko, s.r.o., Bratislava, satelitne prostredníctvom spoločnosti TELENOR Slovakia, spol. 
s r.o., Bratislava a prostredníctvom mobilnej siete spoločnosti ORANGE SLOVENSKO, a.s. 
 
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je spoločnosť SATRO, s.r.o., 
Bratislava, na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/121 a TKR/9, spoločnosť 
UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava, na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. 
TKR/254, spoločnosť DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, na základe rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/203, prevádzkovateľom satelitu THOR III je spoločnosť 
TELENOR Slovakia, spol. s r.o., Bratislava a prevádzkovateľom mobilnej siete je spoločnosť 
ORANGE SLOVENSKO, a.s., prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/257.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/808: 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. 336-LO/D-4039/2007, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania.  
T: 25.10.2007          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3622/133-2007      
(na vysielanie programu Noviny z dňa 11.8.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3622/133-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-16/9.718: 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. 3622/133-2007 smerujúcej voči televízii JOJ začína správne konanie 
voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s neposkytnutím záznamu vysielania programu Noviny zo dňa 11.08.2007 na 
vyžiadanie Rady.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/809: 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: 09.10.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-16/9.719: 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. 3622/133-2007 smerujúcu voči televízii JOJ a uznala sťažnosť 
v zmysle § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/810: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 05.10.2007          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 3112/122-2007   
(na vysielanie upútavky na film Klavírista zo dňa 6.7.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3112/122-2007   smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-16/11.720: 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. 3112/122-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii  začína správne 
konanie voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej televízií vo veci možného porušenia § 19 
ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 06.07.2007 o cca. 19:04 hod. 
odvysielal upútavku na program Klavírista, ktorá obsahovala scénu násilia.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/811: 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: 09.10.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-16/11.721: 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. 3112/122-2007, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona, 
Slovenskej televízií a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/812: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.10.2007          Z: PgO 
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K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 60/07/TV o monitorovaní vysielania MsTV Moldava – Szepsi VTV, STUDIO 7S 
(monitorované dni: 9. a 16.7.2007) 
Vysielateľ: BodvaTel, s.r.o., Moldava nad Bodvou  číslo licencie: T/131 
 
Uznesenie č. 07-16/12.722: 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., po 
prerokovaní Správy č. 60/2007/TV z monitorovania vysielania MsTV Moldava – Szepsi VTV, 
STUDIO 7S, začína správne konanie voči spoločnosti BodvaTel, s.r.o., vo veci možného porušenia 
§ 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v rámci vysielania videotextu 
(Infokanál) dňa 09.07.2007 a 16.07.2007 odvysielal pozvánku na výlet do Szegedu a Ópusztaszeru 
a oznam o X. letnej univerzite v Jasove pod záštitou A. Duka Zólyomiho spolu s podrobným opisom 
tohto podujatia, ktoré neboli v štátnom jazyku.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/813: 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: 09.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 13/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2919/120-2007      
(na vysielanie programu Čierny Peter zo dňa 19.06.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2919/120-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-16/13.723: 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. 2919/120-2007, vedenú voči 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. 07-16/814: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.10.2007          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3168/123-2007      
(na vysielanie programu Páli vám to zo dňa 09. 7. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3168/123-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-16/14.724: 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. 
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preverila sťažnosť evidovanú pod č. 3168/123-2007, vedenú voči MAC TV s.r.o., Bratislava a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/815: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.10.2007          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3600/131-2007      
(na vysielanie programu Noviny (príspevok Saudek fotil skupinový akt) z dňa 05.8.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3600/131-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.   číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-16/15.725: 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. 3600/131-2007, vedenú voči MAC TV s.r.o., Bratislava a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/816: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.10.2007          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3495/29-2007      
(na vysielanie programu Cesty nádeje z dňa 28.6.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č.3495/29-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 07-16/16.726: 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. 3495/129-2007, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi 
na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-15/817: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 05.10.2007          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2.štvrťrok 2007 
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
        MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39 
        MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-16/17.727: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. 
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o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. na základe Informácii o štatistike o odvysielanom programe televíznych 
programových služieb za 2. štvrťrok 2007 začína správne konanie voči vysielateľovi na základe 
zákona, Slovenskej televízii vo veci možného porušenia § 25 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v mesiacoch apríl, máj a jún 2007 na vysielacom okruhu Jednotka a v mesiaci 
máj 2007 na vysielacom okruhu Dvojka nezabezpečil, aby európska nezávislá produkcia tvorila 
najmenej 20% vysielacieho času. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/818: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 09.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 211-PgO/O-2713/2007 zo dňa 05.06.2007 
Doplnenie: Správa č. 14/07/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Lidový soud / 15.02.2007) 
ÚK: TV CENTRUM s.r.o.                                číslo licencie: T/178 
 
Uznesenie č. 07-16/18.730: 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. 211-PgO/O-2713/2007, 
spoločnosť TV CENTRUM s.r.o.   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 15.02.2007 o cca 10.30 hod. odvysielal program Lidový soud, ktorý by mohol ohroziť 
fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a 
emocionálny stav,  

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

 
tým, 

 
že dňa 15.02.2007 o cca 10.30 hod. odvysielal program Lidový soud, pri zaradení ktorého do 
vysielania nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť pre maloletých,  
  

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona.  
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/819: 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: 25.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 215-PgO/O-2717/2007 zo dňa 05.06.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1391/69-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania programu Vilomeniny / 
05.03.2007 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-16/19.732: 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. 215-PgO/O-2717/2007, 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 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 programu Vilomeniny zo dňa 
05.03.2007. 

 
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. 07-16/820: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 25.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 214-PgO/O-2716/2007 zo dňa 05.06.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1398/67-2007  
(dodržiavanie § 35 ods. 1 s odkazom na § 35 ods. 6 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Terminátor 3: Vzbura strojov / 
18.03.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-16/20.733: 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 
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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. 214-PgO/O-2716/2007 MAC TV s.r.o. 
 

porušil  
 

povinnosť ustanovenú  
 

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

tým, 
 

že dňa 18.03.2007 o cca 23:16 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Terminator 3: 
Vzbura strojov, 

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. 07-16/821: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MAC TV 
s.r.o. 
T: 25.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 150-PgO/O-2196/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 756/31-2007 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: použitie záznamu z Majstrovstiev sveta v biatlone v publicistickom 
programe Šport / 10.02.2007 a 11.02.2007 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                            číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-16/21.734: 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. 150-PgO/O-2196/2007 C.E.N. s.r.o. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 10.02.2007 o cca 22.30 hod. a v repríze dňa 11.02.2007 o cca 09.30 hod. použil 
v publicistickom programe Šport záznam z Majstrovstiev sveta v biatlone, na vysielanie ktorého má 
výhradné právo iný vysielateľ. 
  

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. 07-16/822: 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 C.E.N. 
s.r.o. 
T: 25.10.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-16/823: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.10.2007          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 148-PgO/O-2194/2007 zo dňa 09.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 771/32-2007 
(dodržiavanie § 30 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: použitie záznamu z Majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní 
v programe Šport / 11.02.2007) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                 číslo licencie: T/125                              
 
Uznesenie č. 07-16/22.735: 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. 148-PgO/O-2194/2007, 
spoločnosť C.E.N.  s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 11.02.2007 o cca 22.30 hod. v publicistickom programe Šport 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. 07-16/824: 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: 25.10.2007          Z: PKO 
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Úloha č. 07-16/825: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.10.2007          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 213-PgO/O-2715/2007 zo dňa 05.06.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1313/63-2007  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania programu Smrtonosná 
zbraň 2 / 11.03.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-16/23.736: 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. 213-PgO/O-2715/2007, 
MARKÍZA –SLOVAKIA spol. 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 programu Smrtonosná zbraň 2 zo dňa 
11.03.2007, 

 
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. 07-16/826: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie   rozhodnutia  o uložení   sankcie  -  upozornenie na porušenie zákona  
a doručí ho účastníkovi  konania, spoločnosti MARKÍZA –SLOVAKIA spol. s r.o. 
T: 25.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 173-PgO/O-2405/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 923/43-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania programu Sladkých 17 
v zodpovedajúcej kvalite  / 17.02.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-16/24.737: 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 



 29

zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 173-PgO/O-2405/2007, MAC 
TV, 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 programu Sladkých 17 zo dňa 
17.02.2007 v zodpovedajúcej kvalite, 

 
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. a) 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 ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/827: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie   rozhodnutia  o uložení   sankcie  -  pokutu a doručí ho účastníkovi  
konania, spoločnosti MAC TV s.r.o. 
T: 11.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 174-PgO/O-2406/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 923/43-2007  
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 s odkazom na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Road Trip / 17.02.2007 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                            číslo licencie: T/39               
 
Uznesenie č. 07-16/25.738: 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. 174-PgO/O-2406/2007 MAC TV s.r.o. 

 
 

I. porušil povinnosť  
 

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

tým, 
 
že dňa 17.02.2007 o cca 21:59 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Road Trip, 
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za čo mu ukladá 

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

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

tým, 
 
že dňa 17.02.2007 o cca 21:59 hod. nezabezpečil, aby vysielanie reklamy v programe Road Trip 
bolo rozoznateľne a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby nebolo 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 07-16/828: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania MAC TV 
s.r.o. 
T: 25.10.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-16/829: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.10.2007          Z: PgO 
 
K bodu 26/  
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 v programe Paľba  / 11.12.2006) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-16/26.739: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ ah/ 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. 104-PgO/O-1817/2007 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. 
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porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
tým, 

 
že dňa 11.12.2006 odvysielal v rámci programu Paľba príspevok s názvom Poprava, ktorý 
spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti a základných práv 
a slobôd,  

 
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 1.000.000,–  slovom jedenmilión 
slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „ Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. " 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, 
VS***07,KS6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/830: 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 spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o.  
T: 25.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 27/  
SK č.: 212-PgO/O-2714/2007 zo dňa 05.06.2007 
Doplnenie: Správa č. 14/07/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: nedodanie záznamov vysielania  / od 23:50 hod. zo dňa 15.02.2007 do 
10:10 hod. zo dňa 16.02.2007) 
ÚK: TV CENTRUM s.r.o.                                 číslo licencie: T/178                
 
Uznesenie č. 07-16/27.740: 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. 212-PgO/O-2714/2007, TV CENTRUM 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 15.02.2007 v čase 23:50 hod. 
do 24:00 hod a zo dňa 16.02.2007 v čase od 00:00 hod. do 10:10 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. 07-16/831: 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 TV CENTRUM s.r.o. 
T: 25.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 28/  
SK č.: 175-PgO/O-2407/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 953/46-2007 smerujúcej voči televízii JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Už len Bea / 24.02.2007) 
ÚK: MAC TV s r.o.                    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-16/28.741: 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. 175-PgO/O-2407/2007 spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

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

tým, 
 
že dňa 24.02.2007 o cca 11.28 hod. odvysielal program Už len Bea, 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. 
 

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

tým, 
 
že pri klasifikácií programu Už len Bea dňa 24.02.2007 o cca 11.28 hod. neuplatnil Jednotný systém 
označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. 
určila Rada 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa § 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. 07-16/832: 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: 25.10.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-16/833: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.10.2007          Z: PKO 
 
K bodu 29/  
SK č.: 217-PgO/O-2719/2007 zo dňa 05.06.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1399/68-2007  
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Music One / 17.03.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o.        číslo licencie: T/41         
 
Uznesenie č. 07-16/29.742: 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. 217-PgO/O-2719/2007 spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. 
 

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

tým, 
 
že dňa 17.03.2007 o cca 09.37 hod. odvysielal v rámci programu Music One videoklip k piesni 
Parket, 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 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc 
slovenských korún. 
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Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

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

tým, 
 
že dňa 17.03.2007 o cca 09.37 hod. odvysielal v rámci programu Music One videoklip k piesni 
Parket, bez zohľadnenia jeho vekovej vhodnosti pre maloletých pri jeho zaradení do vysielania, 
 

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

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

tým, 
 
že pri klasifikácií programu Music One, v rámci ktorého dňa 17.03.2007 o cca 09.37 hod. odvysielal 
videoklip k piesni Parket, neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade 
s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. určila Rada 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 200.000,– Sk, slovom dvestotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné uhradiť ju na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-16/834: 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 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 25.10.2007          Z: PKO 
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Úloha č. 07-16/835: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.10.2007          Z: PgO 
 
K bodu 30/  
SK č.: 121-PgO/O-2006/2007 zo dňa 24.04.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 484/19-2007 smerujúcej proti vysielaniu 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   
 
Uznesenie č. 07-16/30.743: 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. 121-PgO/O-2006/2007 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. 07-16/836: 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: 09.10.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-16/837: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.10.2007          Z: PgO 
 
K bodu 31/  
SK č.: 216-PgO/O-2718/2007 zo dňa 05.06.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1538/76-2007 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reklama na program Celebrity Camp / 21.04.2007 ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie: T/39      
 
Uznesenie č. 07-16/31.744: 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. 216-PgO/O-2718/2007 MAC TV s.r.o. 
 

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

tým, 
 
že nezabezpečil, aby vysielanie reklamy na program Celebrity Camp odvysielanej dňa 21.04.2007 
o cca 11:26hod. bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby 
nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) vo výške 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. 
 

II. porušil povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 21.04.2007 o cca 11:26hod. odvysielal reklamu na program Celebrity Camp, v ktorej 
účinkoval moderátor spravodajského programu televízie JOJ, 
 

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. 07-16/838: 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: 25.10.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-16/839: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 05.10.2007          Z: PgO 
 
32/Rôzne 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiac august 2007 
 
Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiac august 2007 na vedomie. 
 
2/ Aktuálne informácie k súčasnému stavu zavádzania DVB-T 
 
Rada berie aktuálne informácie k súčasnému stavu zavádzania DVB-T na vedomie. 
 
3/ 42. zasadnutie Stálej komisie Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízií 
Miesto konania: Štrasburg, Francúzsko 
 
Uznesenie č. 07-16/32.745: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom na účasť 
na 42. zasadnutí Stálej komisie Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízií v dňoch 08.-
09.10.2007 a súhlasí s účasťou pracovníka kancelárie Rady, JUDr. Martina Križana, na ňom.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-16/840: Kancelária Rady zabezpečí účasť na konferencii obvyklým spôsobom. 
T: bezodkladne         Z: PKO, OEV 
 
 
V Bratislave, 25.09.2007 
 
 
 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 

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


