Zápisnica č. 17/2007
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 09.10.2007
o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.
Program bol schválený.
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2 / SK: 321-LO/O-3202/2007 zo dňa 03.07.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zák.
308/2000 Z.z.
ÚK: Ján Homola Cabel-televizion Homayer, Banská Bystrica
3/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 60
ods. 1 zák. 308/2000 Z.z
Prevádzkovateľ retransmisie: KATELSTAV s.r.o., Veľké Kostoľany
4/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 51
ods. 1 zák. 308/2000 Z.z
Vysielateľ: TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce
5/ SK: 300-LO/D-3712/2007 zo dňa 22.08.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/19 - zmena podielu programových typov a zmena časového
rozsahu vysielania
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
6/ SK:289-LO/O-3638/2007 zo dňa 16.08.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
ÚP: 10:20 hod.
7/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona
č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: Slovenský rozhlas
8/ SK: 352-LO/D-4255/2007 zo dňa 28.09.2007
vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 92,6 MHz Zvolen
ÚK: Slovenský rozhlas
9/ SK: 116-LO/O-1931/2007 zo dňa 25.04.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: TV-SKV s.r.o., Snina
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10/ SK: 296-LO/D-3789/2007 zo dňa 27.08.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/188
ÚK: CE MEDIA s.r.o., Nitra
11/ SK: 113-LO/D-1839/2007 zo dňa 18.04.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/88
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Žilina
12/ SK: 228-LO/D – 2730/2007 zo dňa 14.06.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/164 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č.
308/2000 Z. z.
ÚK: KID, a.s., Poprad
13/ SK: 242-LO/D – 2730/2007 zo dňa 14.06.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/47 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000
Z. z.
ÚK: KID, a.s., Poprad
14/ SK: 299-LO/D-3316/2007 zo dňa 20.07.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielateľa podľa § 51
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RM PROGRES, s.r.o., Fačkov
15/ SK: 339-LO/D-3917/2007 zo dňa 10.09.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielateľa podľa § 51
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RM PROGRES, s.r.o., Fačkov
16/ SK: 983-LO/D-2509/2006 zo dňa 28.12.2006
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa ustanovenia § 51 zákona č. 308/2000 Z. z. - návrh na
zastavenie konanie
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o., Bojnice
17/ SK: 67-LO/D-454/2007 zo dňa 25.01.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa ustanovenia § 49 zákona č. 308/2000 Z. z. – návrh na
zastavenie konanie
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o., Bojnice
18/ SK: 340-LO/D-4042/2007 zo dňa 18.09.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/85 podľa § 51 ods. 1 zákona
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Mestské televízne štúdio Rožňava s.r.o., Rožňava
19/ SK: 266-LO/D-3243/2007 zo dňa 18.07.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/154 podľa § 51 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: KTR, s.r.o., Imeľ
20/ SK: 349 -LO/D-4190/2007 zo dňa 27.09.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie z dôvodu rozšírenia spôsobu vysielania podľa § 51 ods.4 zákona č.
308/2000 Z. z.
ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Trnava
21/ SK: 353-LO/D-4253/2007 zo dňa 28.09.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie - odňatie frekvencie na rozhlasové vysielanie
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ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
22/ SK: 132-LO/D-1974/2007 zo dňa 02.05.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 podľa § 51 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny programovej skladby
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
23/ SK: 218-LO/D-2652/2007 zo dňa 11.06.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 podľa § 51 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny programovej skladby
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
24/ SK: 322-LO/D-3806/2007 zo dňa 03.09.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 podľa § 51 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny programovej skladby
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
25/ SK: 298-LO/D-3747/2007 zo dňa 27.08.2007
vo veci vo veci žiadosti o rozšírenie územného rozsahu vysielania č. T/163
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo
26/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 60
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
Prevádzkovateľ retransmisie: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin, TKR/244
27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 64/2007/TV o monitorovaní televízie JOJ
(monitorovaný program Noviny z dňa 10.9.2007)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava

číslo licencie: T/39

28/ Kontrolný monitoring
Správa č. 66/2007/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorovaný program: Ľudia na 1 zo dňa 14.9.2007)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
29/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3853/151-2007
(na vysielanie programu Spravodajstvo Televízie Nautik zo dňa 27.07.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3853/151-2007 smerujúcej proti vysielaniu Nautik TV
Vysielateľ: Nautik TV spol. s r.o., Bratislava
číslo licencie: T/160
30/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3111/121-2007
(na vysielanie príspevku Desatoro pre motoristov v programe Črepiny z dňa 25.6.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3111/121-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39
31/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3503/126-2007
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 28.júna 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3503/126-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39
32/ Kontrolný monitoring
Správa č.62/07/TV o monitorovaní vysielania TV Nové Zámky
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(monitorované dni: 13.8., 15.8.2007)
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky, a.s.

číslo licencie: T/116

33/ Kontrolný monitoring
Správa č. 61/07/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
(monitorovaný deň: 19.3.2007 a 8.5.2007)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava

číslo licencie:T/41

34/ Kontrolný monitoring
Správa č. 63/2007/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorované vysielanie v čase od 20.00-24.00 h z dňa 31.8.2007)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
35/ Kontrolný monitoring
Správa č.65/07/TV o monitorovaní vysielania MUSIC BOX / NAŠA
(monitorované dni: 30. a 31.8.2007)
Vysielateľ: CREATV, s.r.o., Košice

číslo licencie: T/152

36/ Kontrolný monitoring
Správa č. 69/2007/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorovaný program: Ranný magazín z dňa 10.9.2007 a 11.9.2007)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
37/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3480/128-2007
(na vysielanie programu Čierny Peter z dňa 26.6.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3480/128-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.
číslo licencie: T/125
38/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3650/134-2007
(na vysielanie z dňa 7.8.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č.3650/134-2007 smerujúcej proti vysielaniu Beta Rádia.
Vysielateľ: Rádio Beta Prievidza, spol. s r.o.
číslo licencie:R/76
39/ SK č.: 239-PgO/O-2861/2007 zo dňa 19.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1496/73-2007 smerujúcej voči televízii JOJ
(dodržiavanie § 35 ods.1 s odkazom na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Mladosť v ťahu / 24.03.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
40/ SK č.: 240-PgO/O-2862/2007 zo dňa 19.06.2007
Doplnenie: Správa č. 1549/75-2007
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Od snov k realite / program Televízne noviny / 27.03.2007
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
41/ SK č.: 238-PgO/O-2860/2007 zo dňa 19.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2097/93-2007
(dodržiavanie § 35 ods. 1 s odkazom na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Otec v sukni / 04.05.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
42/ SK č.: 167-PgO/O-2399/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1312/64-2007 a č. 1353/66-2007
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(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Dobrý deň Slovensko / 08.03.2007
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
ÚP: 10:00 hod.
43/ SK č.: 243-PgO/O-3136/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV
Markíza, JOJ a TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / 22.03.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
44/ SK č.: 244-PgO/O-3138/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV
Markíza, JOJ a TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / 24.03.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
45/ SK č.: 245-PgO/O-3139/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV
Markíza, JOJ a TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / 02.04.2007
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
46/ SK č.: 254-PgO/O-3152/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1621/77-2007 smerujúcej proti TV Liptov
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: odvysielanie reklamy, ktorá nebola na svojom konci rozoznateľne
a zreteľne oddelená od iných častí programovej služby / 19.03.2006 a 26.03.2007)
ÚK: TV Liptov s.r.o.
číslo licencie: T/162
47/ SK č.: 241-PgO/O-2863/2007 zo dňa 19.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1788/81-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Podozrivá republika / program Reportéri / 15.04.2007 a
17.04.2007
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
ÚP: 10:40 hod.
48/SK č.: 169-PgO/O-2401/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1000/48-2007, č. 1009/49-2007, č. 1112/53-2007, č.
1110/54-2007, č. 1127/57-2007, č. 1111/56-2007
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Brutálna zábava / program Televízne noviny / 26.02.2007.
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
ÚP: 11:00 hod.
49/ SK č.: 171-PgO/O-2403/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1108/55-2007, č. 1111/56-2007 a č. 1128/58-2007
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Našli vinníkov / program Televízne noviny / 01.03.2007
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
ÚP: 11:00 hod.
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50/ Rôzne
1/ Odpoveď na možnosť zaradenia STV2 do pilotného projektu DVB-T v Bratislave
2/ Návrh rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2008
3/ Návrh na vyhlásenie výberového konania na analógové terestriálne rozhlasové frekvencie
4/ Návrh zoznamu významných podujatí podľa § 31 ZVR
Rozdelenie ústnych pojednávaní:
10:00 hod. - Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
10:20 hod. – Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
10:40 hod. - Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
11:00 hod. - MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
*******************
K bodu 1/
Kontrola plnenia úloh:
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 840 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu
konania zasadnutia sú splnené.
Uznesenie č. 07-17/1.746: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.
Uznesenie bolo prijaté.
K bodu 2/
SK: 321-LO/O-3202/2007 zo dňa 03.07.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zák.
308/2000 Z.z.
ÚK: Ján Homola Cabel-televizion Homayer, Banská Bystrica
Uznesenie č. 07-17/2.747: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len “Rada”) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 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 (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z.z.”) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho
konania č. 321-LO/O-3202/2007 v časti týkajúcej sa možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č.
308/2000 Z.z. – prevádzkovateľ retransmisie na základe registrácie č. TKR/221:
Ján Homola Cabel – televizion Homayer
Brezová 29
974 05 Banská Bystrica
porušil § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
tým,
že neoznámil Rade každú vykonanú zmenu údajov uvedených v žiadosti v lehote 15 dní odo dňa
vykonania týchto zmien podľa § 60 ods.1 zák. č. 308/2000 Z.z., týkajúcu sa zmien ponuky
programových služieb šírených v KDS v meste Detva,
za čo mu ukladá
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v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 1 písm. b)
zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu 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. pokuta je 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. 07-17/841: Kancelária Rady zašle prevádzkovateľovi retransmisie, Jánovi Homolovi
Cabel – televizion Homayer, Banská Bystrica rozhodnutie o pokute za porušenia § 60 ods. 1 zákona
č. 308/2000 Z. z.
T: 11.10.2007
Z: LO
Úloha č. 07-17/842: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi oznámenie o vybavení sťažnosti
T: 11.10.2007
Z: LO
Uznesenie č. 07-17/2.748: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len “Rada”) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 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 (ďalej len „zákon č.
308/2000 Z.z.”) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. vo veci správneho konania č. 321LO/O-3202/2007, v časti týkajúcej sa možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000
Z.z. – s účastníkom konania, prevádzkovateľom retransmisie na základe registrácie č. TKR/221:
Ján Homola Cabel – televizion Homayer
Brezová 29
974 05 Banská Bystrica
po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
zastavuje
správne konanie č. 321-LO/O-3202/2007 v časti možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č.
308/2000 Z.z. , nakoľko odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/843: Kancelária Rady zašle prevádzkovateľovi retransmisie, Jánovi Homolovi
Cabel – televizion Homayer , Banská Bystrica, rozhodnutie o zastavení správneho konania v časti
týkajúcej sa porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.
T: 11.10.2007
Z: LO
K bodu 3/
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 60 ods.
1 zák. 308/2000 Z.z
Prevádzkovateľ retransmisie: KATELSTAV s.r.o., Veľké Kostoľany
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Uznesenie č. 07-17/3.749: 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 voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/119, spoločnosti :
KATELSTAV, s.r.o.
M.R. Štefánika 800/1
922 07 Veľké Kostoľany
z dôvodu možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom retransmisie
s registráciou TKR/119, 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.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/844: Kancelária Rady oznámi prevádzkovateľovi retransmisie, spol. KATELSTAV,
s.r.o. 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: 25.10.2007
Z: LO
K bodu 4/
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 51 ods.
1 zák. 308/2000 Z.z
Vysielateľ: TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce
Uznesenie č. 07-17/4.750: 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/118, spoločnosti :
TV MISTRAL, s.r.o.
Mestský úrad, nám. Osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
z dôvodu možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľom s licenciou č. /118,
pretože držiteľ licencie neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu do 15 dní
odo dňa vzniku týchto zmien, týkajúcich sa zmien v konaní za spoločnosť.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/845: Kancelária Rady oznámi vysielateľovi, spol. TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce
začiatok správneho konania vo veci možného porušenia 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a požiada
o vyjadrenie sa k predmetu veci v lehote 15 dní od tohto doručenia.
T: 25.10.2007
Z: LO
K bodu 5/
SK: 300-LO/D-3712/2007 zo dňa 22.08.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/19 - zmena podielu programových typov a zmena časového
rozsahu vysielania
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 07-17/5.751: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1
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až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 300-LO/D-3712/2007 zo dňa 22.08.2007, posúdila
žiadosť o zmenu licencie č. T/19, doručenú podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa účastníka konania:
SATRO s.r.o.
Polianky 9
844 37 Bratislava
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania, zmeny programových typov vo vysielaní
a časového rozsahu vysielania 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 na televízne vysielanie č. T/19 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/19/94 zo dňa 28.03.1994 v znení neskoršie vykonaných
zmien a doplnkov sa menia takto:
1. V časti I. sa mení bod 3. takto:
„3. Časový rozsah vysielania : 20 hod. denne“
2. V časti III. sa mení bod 1. a bod 6. a znie:
„1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby doručenej
Rade dňa 22.08.2007 pod č.p.d. 3712/2007, v znení neskorších doplnení zo dňa 14.09.2007
a 24.09.2007:
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 36 %
2. Programy: min. 64 %
b/ Programy (100%)
Spravodajstvo – 23,5%
Publicistika :
1.1 polit. publicistika – 3%
1.2 ostatná publicistika – 48%
Dokumentárne programy – 0%
Dramatické programy – 0%
Zábavné a hudobno-zábavné programy – 25,5%
Hudobné programy – 0%
Vzdelávacie programy – 0%
Náboženské programy – 0%
Šport – 0%
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového
vysielacieho času: 0 %
3. Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 24%
4. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej
programovej služby:
Názov teletextovej služby: SATTEXT
Stránkovanie :
100 : aktuálne správy, počasie, šport, kultúra, financie, záujmy, ponuka
200: šport
300: ponuka televíznych programov: Central TV , STV 1, STV 2, TV MARKÍZA
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400: kultúra – divadlá , kiná, koncerty, výstavy
500: financie
600: záujmy pre ženy, kuchárky, auto-moto, počítače, veda a technika
800: inzercia
5. V časti VI. sa mení bod 2. a znie:
6. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
DVD, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni.“
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/846: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom
konaní č. 300-LO/D-3712/2007, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti SATRO s.r.o., Bratislava
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 6/
SK:289-LO/O-3638/2007 zo dňa 16.08.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
ÚP: 10:20 hod.
Rada odročuje správne konanie č. 289-LO/O-3638/2007 na dobu 14 dní.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/847: Kancelária Rady požiada MDPT SR o zaslanie vyjadrenia k Technickému
predpisu TPT-R5 a následne po jeho obdržaní pripraví materiál na zasadnutie Rady na deň
23.10.2007.
T: ihneď
Z: LO
K bodu 7/
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č.
308/2000 Z. z.
Vysielateľ: Slovenský rozhlas
Uznesenie č. 07-17/7.753: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej aj „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
začína správne konanie
voči Slovenskému rozhlasu vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 68 ods. 5
zákona č. 308/2000 Z. z o vysielaní a retransmisii, z dôvodu možného nedostatočného využívania
parametra pridelenej frekvencie 88,6 MHz Rožňava, následkom čoho nedostatočne pokrýva územie
obce Poproč, okr. Košice okolie signálom programového okruhu Rádio Regina Košice.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/848: Kancelária Rady písomne oznámi Slovenskému rozhlasu začatie správneho
konania a požiada ho o vyjadrenie k predmetnému konaniu v lehote 10 dní odo dňa doručenia
oznámenia.
T: ihneď
Z: LO
K bodu 8/
SK: 352-LO/D-4255/2007 zo dňa 28.09.2007
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vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 92,6 MHz Zvolen
ÚK: Slovenský rozhlas
Uznesenie č. 07-17/8.754: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou
podľa § 5 ods. 1 písm. d) 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.”), v súlade so zákonom č.
71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 352-LO/D-4255/2007 zo dňa 28.09.2007,
posúdila žiadosť o odňatie frekvencie 92,6 MHz Zvolen účastníka konania:
Slovenský rozhlas
Mýtna ulica č. 1
812 90 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania
odníma
frekvenciu 92,6 MHz Zvolen,
a to ku dňu rozhodnutia Rady o pridelení frekvencie 92,6 MHz Zvolen novému držiteľovi
frekvencie.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/849: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č.
352-LO/D-4255/2007 a zašle ho účastníkovi konania Slovenský rozhlas, Bratislava.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 9/
SK: 116-LO/O-1931/2007 zo dňa 25.04.2007
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: TV-SKV s.r.o., Snina
Uznesenie č. 07-17/9.755: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 a § 5 písm. g) zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona
č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č.
116-LO/O-1931/2007 zo dňa 25.04.2007, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa zákona č.
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z., rozhodla, že účastník
konania:
TV-SKV s.r.o.
Strojárska 1832/93
069 01 Snina
I. p o r u š i l
ustanovenie § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
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že Rade neoznámil každú zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie do 15 dní
odo dňa 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 ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za
ktorej porušenie sa sankcia uložila“.
Uznesenie bolo prijaté.
II. zastavuje
podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie
č. 116-LO/O-1931/2007 v časti možného porušenia povinností podľa ustanovenia § 17 ods. 1 písm.
e), § 17 ods. 1 písm. d) a § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z., nakoľko odpadol dôvod
konania začatého na podnet správneho orgánu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/850: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
Kancelária Rady vyhotoví a zašle rozhodnutie v správnom konaní č. 116-LO/O-1931/2007
účastníkovi konania (TV – SKV s.r.o., Snina).
T: 09.11.2007
Z: LO
Úloha č. 07-17/851: V súlade s rozhodnutím Rady vo vyššie uvedenom správnom konaní pripraví
na nasledujúce zasadnutie materiál k sťažnosti č. 1228/62-2007 zo dňa 12.03.2007, na základe
ktorej bolo správne konanie začaté.
T: ihneď
Z: LO
K bodu 10/
SK: 296-LO/D-3789/2007 zo dňa 27.08.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/188
ÚK: CE MEDIA s.r.o., Nitra
Uznesenie č. 07-17/10.756: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),
posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/188 v správnom konaní č. 296-LO/D-3789/2007 zo dňa
27.08.2007, účastníka konania:
CE MEDIA s.r.o.
Staničná 8
949 01 Nitra
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
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mení
licenciu č. T/188 zo dňa 04.07.2006 a v úplnom znení znie:
„I.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Názov programovej služby: CE TV
Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov
Časový rozsah vysielania: 4 hodiny/denne
Územný rozsah vysielania: západné Slovensko
Jazyk vysielania: slovenský
II.

Právne skutočnosti spoločnosti:
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 18304/N, oddiel Sro, zo
dňa 28.06.2006
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 18304/N, oddiel Sro, zo dňa 28.06.2006
III.
1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej
Rade dňa 27.08.2007 (č. podania 3789/2007):
a/
b/

Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 35 %
2. Programy : min. 65 %
Programy: (100 %)
1. Spravodajstvo: 26 %
2. Publicistika:
2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 40 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 34 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy : 0 %
9. Športové programy: min. 0 %

2) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového
vysielacieho času: 0 %
3) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo
verejnom záujme: min. 25 %
4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: v zmysle
ustanovení § 23 a § 25 zákona č. 308/2000 Z. z.
5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti : v
zmysle ustanovenia § 21 ods. 5 zákona č. 308/2001 Z. z. (Jednotný systém označovania programov)
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6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej
programovej služby: CE TEXT
Stránkovanie:
100: aktuálne správy, počasie, šport, kultúra, financie, záujmy, ponuka
200: šport
300: ponuka televíznych programov
400: kultúra – divadlá, kina, koncerty, výstavy
500: financie
600: záujmy pre ženy, kuchárky, auto – moto, počítače, veda a technika
800: inzercia
7) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným
prístupom verejnosti
8) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
- DVD v zodpovedajúcej kvalite
IV.
Programová služba je vysielaná prostredníctvom:
1. KDS spoločnosti SATRO, s.r.o., Bratislava, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/9,
2. satelitu THOR III, spoločnosti Telenor Slovakia s.r.o. (Telenor Satellite Services Group)
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/852: 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. 296-LO/D-3789/2007, vyzve na
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti CE MEDIA s.r.o., Nitra.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 11/
SK: 113-LO/D-1839/2007 zo dňa 18.04.2007
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/88
ÚK: Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, Žilina
Uznesenie č. 07-17/11.757: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 113LO/D-1839/2007 zo dňa 18.04.2007, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/88
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, zmeny hlavných staníc, zmeny územného rozsahu
účastníka konania:
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina,
Tulská 33
010 08 Žilina
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva
toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
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mení
registráciu retransmisie č. TKR/88 takto:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/88/97 zo dňa 07.01.1997 v znení neskoršie
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa:
a) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-327/2002 zo dňa 26.06.2002
(a) (ohlásenie zmeny zo dňa 26.08.2005 – premiestnenie hlavnej stanice)
hlavná stanica: Tulská 33, Žilina
b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-327/2002 zo dňa 26.06.2002
hlavná stanica: Gabajova 20, 22, Žilina
c) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-38/2003 zo dňa 06.02.2003
hlavná stanica: Mudrochova 5, Rajec
d) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-392/2003 zo dňa 19.09.2003
hlavná stanica: Hollého 17, Rajec
2. Územný rozsah retransmisie:
Žilina – Vlčince I., II., III., IV., Hliny III., IV., VI., VII., VIII., Solinky, Pod nemocnicou
Rajec – sídlisko Sever, sídlisko Juh
3. Počet prípojok:
KDS – hl. stanica Tulská 33, Žilina ............................... 4687
KDS – hl. stanica Gabajova, 20, 22, Žilina .................... 6053
KDS – hl. stanica Mudrochova 5, Rajec ......................... 201
KDS – hl. stanica Hollého 17, Rajec ............................... 402
Počet prípojok celkom: ................................................. 11343
4. Ponuka programových služieb
KDS Žilina – hl. stanice Tulská 33, Gabajova 20, 22
Televízne programové služby:
základný súbor:
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, NAUTIK TV, TV Patriot, TV 5
MONDE, Deutsche Welle, TV NOE
rozšírený súbor:
MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, PRIMA, SPEKTRUM, ZONE REALITY,
DISCOVERY CHANNEL, HALLMARK, TCM/CARTOON NETWORK,
CNN INTERNATIONAL, EURONEWS, EUROSPORT, RTL, VOX, PRO
7, SAT 1, RTL 2, JETIX, AXN, VIASAT EXPLORER/SPICE, VIASAT
HISTORY, MGM CHANNEL, VH1 EUROPE, MTV EUROPE
Rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio ZET, Rádio Frontinus,
FUN RADIO, VIVA
KDS Rajec – hl. stanice Mudrochova 5, Hollého 17
Televízne programové služby:
základný súbor:
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV 5 MONDE, TV NOE, TV
PATRIOT, NAUTIK TV
rozšírený súbor:
MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, PRIMA, SPEKTRUM, DISCOVERY
CHANNEL, EURONEWS, EUROSPORT, RTL, PRO 7, SAT 1, AXN,
MTV EUROPE, VH1 EUROPE, JETIX
Rozhlasové programové služby:
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio ZET, Rádio Frontinus,
15

FUN RADIO, VIVA
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/853: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o oznámení registrácie retransmisie č. TKR/88 v SK: 113LO/D-1839/2007 účastníkovi konania (OSBD Žilina, Žilina) a vyzve ho na úhradu správneho
poplatku.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 12/
SK: 228-LO/D – 2730/2007 zo dňa 14.06.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/164 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č.
308/2000 Z. z.
ÚK: KID, a.s., Poprad
Uznesenie č. 07-17/12.758: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, v správnom konaní č. 228-LO/D-2730/2007 zo dňa 14.06.2007, posúdila žiadosť
o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/164 účastníka konania
KID, a.s.
Partizánska 686
058 01 Poprad
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/164 nasledovne:
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/164/1999 zo dňa 05.10.1999 v znení neskorších
zmien sa mení nasledovne:
Bod 3 sa mení a znie:
3. Ponuka programových služieb:
3.1 Rožňava
Televízne programové služby :
Základný súbor:
STV1, STV2,TV MARKÍZA,TA3/ RING TV,JOJ, VIO, M1, TV 2, TV5
Rozšírený súbor:

ČT1, PRIMA, SPEKTRUM, EUROSPORT, DISCOVERY CHANNEL,
NATIONAL GEOGRAPHIC, HALLMARK, DUNA TV, MUSIC BOX,
RTL KLUB, GALAXIE SPORT, MINIMAX/ A+, TV Reality

Prémiový súbor:

HBO, HUSTLER GOLD
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Rozhlasové programové služby:

SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO,
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM; VIVA, OKEY RÁDIO,
JEMNÉ MELÓDIE

3.2 Stará Ľubovňa :
Televízne programové služby :
Základný súbor:
STV1, STV2,TV MARKÍZA,TA3/ RING TV,JOJ, VIO, SAT1
Rozšírený súbor:

ČT1, ČT2, PRIMA, SPEKTRUM, EUROSPORT,
DISCOVERY
CHANNEL, NATIONAL GEOGRAPHIC, MTV,
HALLMARK,
SUPERMAX, TV Reality, MUSIC BOX, GALAXIE SPORT, TV NOE,
JETIX, HBO, HBO2

Prémiový súbor: HUSTLER GOLD
Rozhlasové programové služby:

SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO,
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM; VIVA, OKEY RÁDIO,
JEMNÉ MELÓDIE

3.3 Moldava nad Bodvou a okolie:
Televízne programové služby :
a. digitálne vysielanie
Základný súbor:
STV1, STV2,TV MARKÍZA,TA3/ RING TV,JOJ, INFOKANÁL, MUSIC
BOX, MTV 1, MTV 2, DUNA TV, TV 2, RTL KLUB, TV NOE
Rozšírený súbor:

STV1, STV2,TV MARKÍZA,TA3/ RING TV,JOJ, INFOKANÁL, ČT1,
ČT2, PRIMA, DISCOVERY CHANNEL, HALLMARK, MUSIC BOX,
MTV 1, MTV 2, DUNA TV, TV 2, RTL KLUB, EUROSPORT, VIASAT
EXPLORER, VIASAT HISTORY, CS FILM, MTV, VH1, ANIMAL
PLANET, MINIMAX, TV5, CNN, PRO7, SPORT 1, NATIONAL
GEOGRAPHIC, MGM

Prémiový súbor:

HBO, HBO2

b. analógové vysielanie
základný súbor:
STV1, STV2, MTV 1, MTV 2,INFOKANÁL
Rozhlasové programové služby:

SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO,
RÁDIO PATRIA, RÁDIO REGINA; RÁDIO_FM, OKEY
RÁDIO, VIVA, FUN RADIO, RÁDIO EXPRES, RÁDIO
LUMEN

Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/854: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie
retransmisie č. TKR/164 v správnom konaní č. 228-LO/D-2730/2007 zo dňa 14.06.2007, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na hradu správneho poplatku.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 13/
SK: 242-LO/D – 2730/2007 zo dňa 14.06.2007
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/47 podľa ustanovenia § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000
Z.z.
ÚK: KID, a.s., Poprad
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Uznesenie č. 07-17/13.759: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov, v správnom konaní č. 242-LO/D-2730/2007 zo dňa 14.06.2007, posúdila žiadosť
o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/47 účastníka konania
KID, a.s.
Partizánska 686
058 01 Poprad
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/47 nasledovne:
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/47/1995 zo dňa 22.09.1995 v znení neskorších zmien
sa mení nasledovne:
Bod 4 sa mení a znie:
4. Ponuka programových služieb:
4.1 Rožňava
Televízne programové služby :
Základný súbor:
STV1, STV2,TV MARKÍZA,TA3/ RING TV,JOJ, VIO, ČT1, NATIONAL
GEOGRAPHIC, ROMANTICA, TV NOE, MUSIC BOX, TV2, DUNA
TV, MTV1, MTV2
Rozšírený súbor:

ČT2, PRIMA, SPEKTRUM, EUROSPORT, DISCOVERY CHANNEL,
TV Reality, MINIMAX/ A+, JETIX, AXN, VIASAT HISTORY, VIASAT
EXPLORER, FILM BOX, TV PAPRIKA, GALAXIE SPORT, RTL
KLUB, MGM, FILM+, TV DEKO, TRAVEL CHANNEL, ZONE CLUB

Prémiový súbor:

HBO, HUSTLER GOLD

Rozhlasové programové služby:

SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO,
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM; VIVA, OKEY RÁDIO,
JEMNÉ MELÓDIE

4.2 Dobšiná
Televízne programové služby :
Základný súbor:
STV1, STV2,TV MARKÍZA,TA3/ RING TV,JOJ, RTL, RTL2,
EUROSPORT, HALLMARK,ČT1, ČT2, VIASAT HISTORY, VIASAT
EXPLORER, AXN,
Rozhlasové programové služby:

SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO,
RÁDIO_FM; OKEY RÁDIO, JEMNÉ MELÓDIE
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4.3 Stará Ľubovňa, Nová Ľubovňa:
Televízne programové služby :
Základný súbor:
STV1, STV2,TV MARKÍZA,TA3/ RING TV,JOJ,VIO, ČT1, NATIONAL
GEOGRAPHIC, SAT1, PRO7,TV NOE, MUSIC BOX, ROMANTICA,
AXN, JETIX, FASHION TV
Rozšírený súbor:

SPEKTRUM, HALLMARK, EUROSPORT, PRIMA, ČT2, TV REALITY,
DISCOVERY CHANNAL,VH1, MTV, HBO, HBO2, POLSAT, VIASAT
HISTORY, VIASAT EXPLORER, TV PAPRIKA, GALAXIE SPORT, TV
DEKO, TRAVEL CHANNEL, ZONE CLUB

Prémiový súbor:

HUSTLER GOLD

Rozhlasové programové služby:

SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO,
RÁDIO_FM; RÁDIO EXPRES, OKEY RÁDIO

4.4 Buzica :
Televízne programové služby :
Základný súbor:
STV1, STV2,TV MARKÍZA,JOJ,
EUROSPORT, VIVA
Rozhlasové programové služby:

MTV1,

MTV2,

DUNA

TV,

SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO,
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM; JEMNÉ MELÓDIE,
RÁDIO EXPRES

Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/855: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie
retransmisie č. TKR/47 v správnom konaní č. 242-LO/D-2730/2007 zo dňa 14.06.2007, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 14/
SK: 299-LO/D-3316/2007 zo dňa 20.07.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielateľa podľa § 51
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RM PROGRES, s.r.o., Fačkov
Uznesenie č. 07-17/14.760: 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. 299-LO/D-3316/2007 zo dňa
20.07.2007, posúdila žiadosť o zmenu licencie č. R/80 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:
RM PROGRES, s.r.o.
Fačkov 241
013 16
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
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rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. R/80 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/80/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších zmien sa časť
III. mení a znie:
„III.
Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby doručenej Rade dňa
20.07.2007:
1. Programové typy:
1. Spravodajstvo – min. 2,00 %
2. Publicistika
- politická publicistika – min. 0 %
- ostatná publicistika – min. 2,00 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou-detské programy – min. 0 %“
-náboženské programy – min. 0 %
-literárno-dramatické programy – min. 0 %
-zábavné programy- min. 1,19 %
-hudobné programy- min. 10,00 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min.
3,0 %
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený
z celkového vysielacieho času: 0 %“.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/856: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 299LO/D-3316/2007, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 15/
SK: 339-LO/D-3917/2007 zo dňa 10.09.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny programovej štruktúry vysielateľa podľa § 51
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RM PROGRES, s.r.o., Fačkov
Uznesenie č. 07-17/15.761: 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. 339-LO/D-3917/2007 zo dňa
10.09.2007, posúdila žiadosť o zmenu licencie č. R/80 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:
RM PROGRES, s.r.o.
Fačkov 241
013 16
z dôvodu zmeny programovej štruktúry a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa §
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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. R/80 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/80/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších zmien sa časť
III. mení a znie:
„III.
Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby doručenej Rade dňa
10.09.2007:
1. Programové typy:
1. Spravodajstvo – min. 2,00 %
2. Publicistika
- politická publicistika – min. 0 %
- ostatná publicistika – min. 2,00 %
2. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou- detské programy – min. 0 %“
- náboženské programy – min. 0 %
- literárno-dramatické programy – min. 0 %
- zábavné programy- min. 1,19 %
- hudobné programy- min. 10,00 %
3. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min.
3,0 %
Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený
z celkového vysielacieho času: 0 %“.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/857: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 339LO/D-3917/2007, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 16/
SK: 983-LO/D-2509/2006 zo dňa 28.12.2006
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa ustanovenia § 51 zákona č. 308/2000 Z. z. – návrh na
zastavenie konanie
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o., Bojnice
Uznesenie č. 07-17/16.762: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),
v správnom konaní č. 983-LO/D-2509/2006 zo dňa 28.12.2006, posúdila oznámenie zmeny údajov
uvedených v žiadosti o licenciu, účastníka konania:
Rádio Bojnice, s.r.o.
č.36
972 13 Chvojnica
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a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
zastavuje
správne konanie č. 983-LO/D-2509/2007 z dôvodu, že účastník konania vzal svoj návrh na začatie
konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/858: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania č. 983-LO/D-2509/2007
a zašle ho účastníkovi konania.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 17/
SK: 67-LO/D-454/2007 zo dňa 25.01.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa ustanovenia § 49 zákona č. 308/2000 Z. z. - návrh
na zastavenie konanie
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o., Bojnice
Uznesenie č. 07-17/17.763: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),
v správnom konaní č. 67-LO/D-454/2007 zo dňa 25.01.2007, posúdila oznámenie zmeny údajov
uvedených v žiadosti o licenciu, účastníka konania:
Rádio Bojnice, s.r.o.
č.36
972 13 Chvojnica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
zastavuje
správne konanie č. 67-LO/D-454/2007 z dôvodu, že účastník konania vzal svoj návrh na začatie
konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/859: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania č. 67-LO/D-454/2007
a zašle ho účastníkovi konania.
T: 09.11.2007
Z: LO
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K bodu 18/
SK: 340-LO/D-4042/2007 zo dňa 18.09.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/85 podľa § 51 ods. 1 zákona
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: Mestské televízne štúdio Rožňava s.r.o., Rožňava
Uznesenie č. 07-17/18.764: 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. 340-LO/D-4042/2007 zo dňa 18.09.2007
posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/85 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona
308/2000 Z. z. účastníka konania:
Mestské televízne štúdio Rožňava s.r.o.
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
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/85 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/85/1997 zo dňa 11.07.2007 v znení neskorších zmien
a doplnkov sa menia takto:
Čl. II. znie:
Právne skutočnosti spoločnosti:
1.Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 16.08.2007, oddiel
Sro, vložka č: 9255/ V
2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 16.08.2007, oddiel Sro, vložka č: 9255/ V
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/860: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 340LO/D-4042/2007 a zašle ho účastníkovi konania.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 19/
SK: 266-LO/D-3243/2007 zo dňa 18.07.2007
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/154 podľa § 51 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
ÚK: KTR, s.r.o., Imeľ
Uznesenie č. 07-17/19.765: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
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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. 266-LO/D-3243/2007 zo dňa
18.07.2007, posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/154 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1
zákona 308/2000 Z. z. účastníka konania:
KTR, s.r.o.
Nám. J. Blaskovicsa 507/11
946 52 Imeľ
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/154 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/154/2002 zo dňa 03.12.2002 v znení neskorších zmien
a doplnkov sa menia takto:
Bod II. znie:
Právne skutočnosti spoločnosti:
1.Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích
právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 18.06.2007, oddiel Sro,
vložka č: 11049/ N
2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 18.06.2007, oddiel Sro, vložka č: 11049/ N
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/861: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 266LO/D-3243/2007 a zašle ho účastníkovi konania.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 20/
SK: 349 -LO/D-4190/2007 zo dňa 27.09.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie z dôvodu rozšírenia spôsobu vysielania podľa § 51 ods.4 zákona č.
308/2000 Z. z.
ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Trnava
Uznesenie č. 07-17/20.766: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“),
posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/191 na televízne vysielanie, v správnom konaní č. 349LO/D-4190/2007 zo dňa 27.09.2007, účastníka konania:
TV Karpaty, s.r.o.
Jasná 5
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917 01 Trnava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 51 ods.5 zákona č.308/2000 Z. z
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/181 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/181/2006 zo dňa 25.04.2006 sa mení a toto v plnom znení znie:
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Názov programovej služby: Televízia Karpaty
Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: do 31.12.2008
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie
Jazyk vysielania: slovenský
Spôsob vysielania:
terestriálne - Piešťany, kanál 48
prostredníctvom KDS v lokalitách: Žlkovce, Ratkovce, Jaslovské Bohunice, Brestovany,
Trebatice, Čachtice, Krakovany, Považany, Pobedím, Vrbové, Malženice, Veselé, Borovce,
Rakovice, Dubovany, Pečeňady
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 Trnava zo dňa
30.03.2006, vložka číslo:18176/T
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 30.03.2006, vložka číslo:18176/T
III.
1.

Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej
Rade dňa 31.03.2006 (č.p.d. 792)) :
a) Programová služba (100%)
1. Doplnkové vysielanie: max 48 %
2. Programy: min. 52 %
b) Programy (100%)
1. Spravodajstvo: 30%
2. Publicistika: min. %
2.1 Politická publicistika: %
2.2 Ostatná publicistika: 65%
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy : 3,0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 2,0 %
9. Športové programy: 0 %
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c)
2.
3.
4.
5.

Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového
vysielacieho času: 0 %
Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom
záujme: min. 30 %
Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným
prístupom verejnosti
Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti
(podľa § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. ): podľa Jednotného systému označovania
a podmienok jeho uplatňovania
Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej
programovej služby: 100 Hlavná stránka, 160 Počasie, 200 Šport, 300 TV Program, 400
Kultúra, 500 Trh práce, 600 Inštitúcie, 700 Región, 800 Reklama, 850 Inzercia.
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. 2122/10/2006 zo dňa 04.05.2006,
vydaný Telekomunikačným úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia
frekvenčného spektra Slovenskej republiky prideľuje:
Frekvencia:
48. kanál
Lokalita:
Piešťany
Frekvenčný list:
2122/10/2006, zo dňa 04.05.2006
Frekvencia sa prideľuje do:
31.12.2008
2.1

2.2

3.

Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti M- Elektronik s.r.o.,
Martin, prostredníctvom spoločnosti VTR- Komunikačné systémy, spol. s r.o., Bratislava,
prostredníctvom prevádzkovateľa retransmisie Ing. Jozef Herceg – Herc elektronik,
Ratkovce a prostredníctvom prevádzkovateľa retransmisie Dušan Sika, Nové Mesto nad
Váhom.
Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je spoločnosť M- Elektronik s.r.o.,
Martin, na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/115, spoločnosť VTR Komunikačné systémy, spol. s r.o., Bratislava, na základe rozhodnutia o registrácii
retransmisie č. TKR/86, prevádzkovateľ retransmisie Ing. Jozef Herceg – Herc elektronik,
Ratkovce, na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/168 a prevádzkovateľ
retransmisie Dušan Sika, Nové Mesto nad Váhom, na základe rozhodnutia o registrácii
retransmisie č. TKR/156.

Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD,
videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni

Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/862: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 349LO/D-4190/2007, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 21/
SK: 353-LO/D-4253/2007 zo dňa 28.09.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie - odňatie frekvencie na rozhlasové vysielanie
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ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 07-17/21.767: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou
podľa § 5 ods. 1 písm. d) 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.”), v súlade so zákonom č.
71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 353-LO/D-4253/2007 zo dňa 28.09.2007,
posúdila žiadosť o zmenu licencie účastníka konania:
D.EXPRES, a.s.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania
mení
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien a
doplnkov sa mení takto:
1. V čl. I sa v bode 6 vypúšťa tento text:
,,89,0 MHz Zvolen“
2. V čl. IV sa v bode 2 vypúšťa tento text
,,Frekvencia : 89,0 MHz Zvolen
Lokalita: Zvolen – Malá Stráž
Súradnice: 19E 05 27 / 48 N 3529 (WGS 84)
Č.j.: 8316/10/2002“.
a to ku dňu rozhodnutia Rady o pridelení frekvencie
frekvencie.

89,0 MHz Zvolen novému držiteľovi

Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/863: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č.
353-LO/D-4253/2007, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti D.EXPRES, a.s. spolu s výzvou na
úhradu správneho poplatku.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 22/
SK: 132-LO/D-1974/2007 zo dňa 02.05.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 podľa § 51 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny programovej skladby
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 07-17/22.768: 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. 132-LO/D-1974/2007 zo dňa
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02.05.2007, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 na
rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania
OKEY RÁDIO, a.s.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. R/49 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 04.10.1996 v znení neskorších zmien sa
menia takto:
Článok III. sa mení a znie:
,,III.
Podiely programových typov za bežný mesiac určené z programovej skladby, uvedené v podaní zo
dňa 27.08.2007 (č.d.p. 3744/2007):
1. Programové typy:
1. Spravodajstvo – min. 5,71 %
2. Publicistika
- politická publicistika – min. 0,3 %
- ostatná publicistika – min. 0,3 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou- detské programy – 0 %“
- náboženské programy – 0 %
- literárno-dramatické programy – 0 %
- zábavné programy- min. 0 %
- hudobné programy- min. 93,69 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min.
6,31 %.“
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/864: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 132LO/D-1974/2007, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s. a vyzve ho na
zaplatenie správneho poplatku.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 23/
SK: 218-LO/D-2652/2007 zo dňa 11.06.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 podľa § 51 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny programovej skladby
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 07-17/23.769: 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
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podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 218-LO/D-2652/2007 zo dňa
11.06.2007, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 na
rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania
OKEY RÁDIO, a.s.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. R/49 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 04.10.1996 v znení neskorších zmien sa
menia takto:
Článok III. sa mení a znie:
,,III.
Podiely programových typov za bežný mesiac určené z programovej skladby, uvedené
v podaní zo dňa 27.08.2007 (č.d.p. 3743/2007):
1. Programové typy:
1. Spravodajstvo – min. 2,27 %
2. Publicistika
- politická publicistika – min. 0 %
- ostatná publicistika – min. 2,08 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou- detské programy – 0 %“
- náboženské programy – 0 %
- literárno-dramatické programy – 0 %
- zábavné programy- min. 0 %
- hudobné programy- min. 95,65 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min.
4,35 %.“
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/865: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 218LO/D-2652/2007, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s. a vyzve ho na
zaplatenie správneho poplatku.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 24/
SK: 322-LO/D-3806/2007 zo dňa 03.09.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 podľa § 51 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny prgramovej skladby
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 07-17/24.770: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
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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. 322-LO/D-3806/2007 zo dňa
03.09.2007, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/49 na
rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania
OKEY RÁDIO, a.s.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. R/49 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 04.10.1996 v znení neskorších zmien sa
menia takto:
Článok III. sa mení a znie:
,,III.
Podiely programových typov za bežný mesiac určené z programovej skladby, uvedené v podaní zo
dňa 03.09.2007 (č.d.p. 3806/2007):
1. Programové typy:
1. Spravodajstvo – min. 2,27 %
2. Publicistika
- politická publicistika – min. 0 %
- ostatná publicistika – min. 0 %
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou- detské programy – 0 %“
- náboženské programy – 0 %
- literárno-dramatické programy – 0 %
- zábavné programy- min. 0 %
- hudobné programy- min. 97,73 %
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min.
2,27 %.“
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/866: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 322LO/D-3806/2007, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s. a vyzve ho na
zaplatenie správneho poplatku.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 25/
SK: 298-LO/D-3747/2007 zo dňa 27.08.2007
vo veci vo veci žiadosti o rozšírenie územného rozsahu vysielania č. T/163
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo
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Uznesenie č. 07-17/25.771: 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. 298-LO/D-3747/2007 zo dňa 27.08.2007
posúdila žiadosť o rozšírenie územného rozsahu vysielania na televízne vysielanie č. T/163
účastníka konania
Július Pereszlényi – Servis TV - Video
Petöfiho 9
943 01 Štúrovo
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/163 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/163/2004 zo dňa 26.10.2004 v znení neskorších zmien sa
menia takto:
Časť IV. sa mení a dopĺňa a v plnom znení znie takto:
„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. 2984/OSFS-04 zo dňa 16.07.2004
vydaný Telekomunikačným úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia
kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje:
Frekvencia:
34. kanál
Lokalita:
Štúrovo
Frekvenčný list:
2984/OSFS-04 zo dňa 16.07.2004
Frekvencia sa predlžuje do:
14.12.2008
2. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti UPC BROADBAND
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, držiteľa registrácie retransmisie č. TKR/254.
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a) videokazety VHS so záznamom kvalitnej technickej úrovne,
b) CD nosiče vo formáte MPEG-3
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.“
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/867: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 298-LO/D-3747/2007
písomné vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho
poplatku.
T: 09.11.2007
Z: PKO
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K bodu 26/
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 60
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
Prevádzkovateľ retransmisie: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin, TKR/244
Uznesenie č. 07-17/26.772: 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/244, spoločnosti
M-ELEKTRONIK s.r.o.
Mudroňa 7
036 01 Martin
z dôvodu možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom retransmisie
s registráciou TKR/244, 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.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/868: Kancelária Rady oznámi prevádzkovateľovi retransmisie, spol. MELEKTRONIK s.r.o., Martin, začiatok správneho konania vo veci možného porušenia 60 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z. a požiada ho o vyjadrenie sa k predmetu veci v lehote 15 dní od tohto
doručenia.
T: 09.11.2007
Z: LO
K bodu 27/
Kontrolný monitoring
Správa č. 64/2007/TV o monitorovaní televízie JOJ
(monitorovaný program Noviny z dňa 10.9.2007)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava

číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 07-17/27.773: 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. 64/07/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ 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 Dôveryhodnosť
„Mečiarovho“ CD odvysielanom v programe Noviny dňa 10.09.2007.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/869: 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: 23.10.2007
Z: PKO
K bodu 28/
Kontrolný monitoring
Správa č. 66/2007/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorovaný program: Ľudia na 1 zo dňa 14.9.2007)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
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Uznesenie č. 07-17/28.774: 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. na základe
Správy č. 66/07/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, programového okruhu Jednotka
začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej televízii, vo veci
možného porušenia § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 14.09.2007 na
programovom okruhu Jednotka zaradil reklamu počas vysielania programu Ľudia na 1.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/870: 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: 23.10.2007
Z: PKO
K bodu 29/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3853/151-2007
(na vysielanie programu Spravodajstvo Televízie Nautik zo dňa 27.07.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3853/151-2007 smerujúcej proti vysielaniu Nautik TV
Vysielateľ: Nautik TV spol. s r.o., Bratislava
číslo licencie: T/160
Uznesenie č. 07-17/29.775: 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. 3853/151-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi Nautik TV
spol. 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 informujúcom o návšteve
polície v sídle TV Nautik odvysielanom v programe Spravodajstvo Televízie Nautik zo dňa
27.07.2007.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/871: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 19.10.2007
Z: PgO
Úloha č. 07-17/872: 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: 23.10.2007
Z: PKO
K bodu 30/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3111/121-2007
(na vysielanie príspevku Desatoro pre motoristov v programe Črepiny z dňa 25.6.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3111/121-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 07-17/30.776: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č.
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308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 3111/121-2007 smerujúcej voči
vysielaniu televízie JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci
možného porušenia § 16 písm. a) a § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s odvysielaním príspevku Nové desatoro podľa Vatikánu v programe Črepiny zo dňa 25.06.2007,
v ktorom mohlo dôjsť k prezentácií jednostranných informácií a názorov bez toho, aby bola
zabezpečená všestrannosť informácií a názorová pluralita v rámci vysielanej programovej služby a
v ktorom zároveň mohlo dôjsť k znevažovaniu na základe viery a náboženstva.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/873: 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: 23.10.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-17/874: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 19.10.2007
Z: PgO
K bodu 31/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3503/126-2007
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 28.júna 2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3503/126-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 07-17/31.777: 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. 3503/126-2007 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 Polícia zhabala servery odvysielanom v
programe Noviny dňa 27.06.2007.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/875: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 19.10.2007
Z: PgO
Úloha č. 07-17/876: 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: 23.10.2007
Z: PKO
Uznesenie č. 07-17/31.778: 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. 3503/126-2007 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 Polícia zhabala servery odvysielanom v
programe Noviny dňa 28.06.2007.
Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 07-17/877: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 19.10.2007
Z: PgO
Úloha č. 07-17/878: 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: 23.10.2007
Z: PKO
K bodu 32/
Kontrolný monitoring
Správa č.62/07/TV o monitorovaní vysielania TV Nové Zámky
(monitorované dni: 13.8., 15.8.2007)
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky, a.s.

číslo licencie: T/116

Uznesenie č. 07-17/32.779: 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. 62/2007/TV o monitorovaní
vysielania TV Nové Zámky konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 13.08.2007
a 15.08.2007 vysielateľa Novocentrum Nové Zámky a.s. s licenciou č. T/116 nebolo zistené
porušenie právnych predpisov.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/879: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 19.10.2007
K bodu 33/
Kontrolný monitoring
Správa č. 61/07/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
(monitorovaný deň: 19.3.2007 a 8.5.2007)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava

Z: PgO

číslo licencie:T/41

Uznesenie č. 07-17/33.780: 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. 62/2007/TV o monitorovaní
vysielania TV Nové Zámky konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 13.08.2007
a 15.08.2007 vysielateľa Novocentrum Nové Zámky a.s. s licenciou č. T/116 nebolo zistené
porušenie právnych predpisov.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/880: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 19.10.2007

Z: PgO

K bodu 34/
Kontrolný monitoring
Správa č. 63/2007/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorované vysielanie v čase od 20.00-24.00 h z dňa 31.8.2007)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 07-17/34.781: 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. 63/07/TV o monitorovaní vysielania
Slovenskej televízie, programového okruhu Jednotka konštatovala, že v monitorovanom vysielaní
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Slovenskej televízie, vysielateľa na základe zákona zo dňa 31.08.2007 nebolo zistené porušenie
právnych predpisov.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/881: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 19.10.2007
K bodu 35/
Kontrolný monitoring
Správa č.65/07/TV o monitorovaní vysielania MUSIC BOX / NAŠA
(monitorované dni: 30. a 31.8.2007)
Vysielateľ: CREATV, s.r.o., Košice

Z: PgO

číslo licencie: T/152

Uznesenie č. 07-17/35.782: 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. 65/2007/TV z monitorovania
vysielania MUSIC BOX A NAŠA konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 30.08.2007
a 31.08.2007 vysielateľa CREATV s.r.o., Košice s licenciou č. T/152 nebolo zistené porušenie
právnych predpisov.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/882: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 19.10.2007

Z: PgO

K bodu 36/
Kontrolný monitoring
Správa č. 69/2007/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(monitorovaný program: Ranný magazín z dňa 10.9.2007 a 11.9.2007)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 07-17/36.783: 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. 67/07/TV o monitorovaní vysielania
Slovenskej televízie, programového okruhu Jednotka konštatovala, že v monitorovanom vysielaní
Slovenskej televízie, vysielateľa na základe zákona z dní 10.09.2007 a 11.09.2007 nebolo zistené
porušenie právnych predpisov.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/883: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 19.10.2007

Z: PgO

K bodu 37/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3480/128-2007
(na vysielanie programu Čierny Peter z dňa 26.6.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3480/128-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.
číslo licencie: T/125
Uznesenie č. 07-17/37.784: 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. 3480/128-2007, vedenú voči C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť
podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/884: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti.
T: 19.10.2007
Z: PgO
K bodu 38/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3650/134-2007
(na vysielanie z dňa 7.8.2007)
Správa o šetrení sťažnosti č.3650/134-2007 smerujúcej proti vysielaniu Beta Rádia.
Vysielateľ: Rádio Beta Prievidza, spol. s r.o.
číslo licencie:R/76
Uznesenie č. 07-17/38.785: 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. 3650/134-2007, vedenú voči RÁDIO BETA PRIEVIDZA,
spol. s r.o. s licenciou č. R/76 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č.
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/885: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19.10.2007
Z: PgO
K bodu 39/
SK č.: 239-PgO/O-2861/2007 zo dňa 19.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1496/73-2007 smerujúcej voči televízii JOJ
(dodržiavanie § 35 ods.1 s odkazom na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Mladosť v ťahu / 24.03.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 07-17/39.786: 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. 239-PgO/O-2861/2007 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 24.03.2007 o cca 20:10 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Mladosť v ťahu,
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. 07-17/886: 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: 09.11.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-17/887: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19.10.2007
Z: PgO
K bodu 40/
SK č.: 240-PgO/O-2862/2007 zo dňa 19.06.2007
Doplnenie: Správa č. 1549/75-2007
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Od snov k realite / program Televízne noviny / 27.03.2007
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 07-17/40.787: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že
účastník správneho konania č. 240-PgO/O-2862/2007 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol.
s r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 27.03.2007 o cca 19:00 hod. odvysielal v spravodajskom programe Televízne noviny
príspevok Od snov k realite, obsahujúci informácie, ktoré naplnili definíciu skrytej reklamy podľa §
32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.
Uznesenie bolo prijaté.
za čo mu ukladá
podľa § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5
písm. a/ 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. pokuta je 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.
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Úloha č. 07-17/888: 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: 09.11.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-17/889: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19.10.2007
Z: PgO
K bodu 41/
SK č.: 238-PgO/O-2860/2007 zo dňa 19.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2097/93-2007
(dodržiavanie § 35 ods. 1 s odkazom na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu Otec v sukni / 04.05.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 07-17/41.788: 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. 238-PgO/O-2860/2007 MAC TV s. r.o.
porušil povinnosť
ustanovenú v § 35 ods. 1 s odkazom
na § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 04.05.2007 o cca 22:29 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Otec v sukni,
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. 07-17/890: 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: 09.11.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-17/891: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19.10.2007
Z: PgO
K bodu 42/
SK č.: 167-PgO/O-2399/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1312/64-2007 a č. 1353/66-2007
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Dobrý deň Slovensko / 08.03.2007
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
39

ÚP: 10:00 hod.
Rada odročila prerokovanie bodu 42 SK č.: 167-PgO/O-2399/2007 na zasadnutie Rady 23.10.2007.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/892: Kancelária Rady pripraví podklady na dalšie zasadnutie Rady.
T: 10.10.2007

Z: PKO

K bodu 43/
SK č.: 243-PgO/O-3136/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV
Markíza, JOJ a TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / 22.03.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 07-17/43.790: 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. 243-PgO/O-3136/2007 vedené voči MAC TV s.r.o. podľa § 30 písm. h) zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/893: 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: 16.10.2007
Z: PKO
K bodu 44/
SK č.: 244-PgO/O-3138/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV
Markíza, JOJ a TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / 24.03.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 07-17/44.791: 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. 244-PgO/O-3138/2007 MAC TV s.r.o.
p o r u š i l
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
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že dňa 24.03.2007 o cca 19:30hod odvysielal v rámci programu Noviny príspevok informujúci
o používaní výstražných znamení vozidlami ústavných činiteľov, v ktorom došlo k nezabezpečeniu
objektívnosti a nestrannosti,
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. 07-17/894: 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: 09.11.2007
Z: PKO
K bodu 45/
SK č.: 245-PgO/O-3139/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV
Markíza, JOJ a TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: program Noviny / 02.04.2007
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 07-17/45.792: 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. 245-PgO/O-3139/2007 MAC TV s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 02.04.2007 o cca 19:30hod odvysielal v rámci programu Noviny príspevok informujúci
o možných úskaliach pre opozíciu v súvislosti s odchodom B. Bugára, v ktorom došlo
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na
porušenie zákona,
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
Uznesenie bolo prijaté.
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Úloha č. 07-17/895: 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: 09.11.2007
Z: PKO
K bodu 46/
SK č.: 254-PgO/O-3152/2007 zo dňa 03.07.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1621/77-2007 smerujúcej proti TV Liptov
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: odvysielanie reklamy, ktorá nebola na svojom konci rozoznateľne
a zreteľne oddelená od iných častí programovej služby / 19.03.2006 a 26.03.2007)
ÚK: TV Liptov s.r.o.
číslo licencie: T/162
Uznesenie č. 07-17/46.793: 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. 254-PgO/O-3152/2007 TV Liptov, s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 19.03.2007 o cca 19:00hod. a dňa 26.03.2007 o cca 19:00hod odvysielal reklamu, ktorá
nebola na svojom konci rozoznateľne a zreteľne oddelená od iných častí programovej služby tak,
aby nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby,
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. 07-17/896: 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: 09.11.2007
Z: PKO
K bodu 47/
SK č.: 241-PgO/O-2863/2007 zo dňa 19.06.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1788/81-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Podozrivá republika / program Reportéri / 15.04.2007 a
17.04.2007
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
ÚP: 10:40 hod.
Rada odročila prerokovanie bodu 47, SK: 241-PgO/O-2863/2007 na zasadnutie Rady 23.10.2007
Uznesenie bolo prijaté.
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Uznesenie č. 07-17/46.793: 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
Správa o šetrení sťažnosti č. 1788/81-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi na základe
zákona, Slovenskej televízií vo veci možného porušenia § 19 ods.1 zákona č. 308/2000 Z. z.
v súvislosti s odvysielaním upútavky na program Reportéri dňa 15.4.2007, ktorou mohlo dôjsť
k zásahu do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/897: Kancelária Rady pripraví podklady pre rozhodnutie, doručí účastníkovi
konania oznámenie o začatí správneho konania a pozvanie na ústne pojednávanie na deň
23.10.2007.
K bodu 48/
SK č.: 169-PgO/O-2401/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1000/48-2007, č. 1009/49-2007, č. 1112/53-2007, č.
1110/54-2007, č. 1127/57-2007, č. 1111/56-2007
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Brutálna zábava / program Televízne noviny / 26.02.2007.
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
ÚP: 11:00 hod.
Uznesenie č. 07-17/48.795: 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. 169-PgO/O-2401/2007 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s
r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
tým,
že dňa 26.2.2007 odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok s názvom Brutálna
zábava, ktorý mohol narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých,
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. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1.000.000,– Sk, slovom jedenmilión
slovenských korún.
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť,
za ktorej porušenie sa sankcia uložila. "
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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,KS6548.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/898: 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: 09.11.2007
Z: PKO
Úloha č. 07-17/899: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 19.10.2007
Z: PgO
K bodu 49/
SK č.: 171-PgO/O-2403/2007 zo dňa 22.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1108/55-2007, č. 1111/56-2007 a č. 1128/58-2007
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: príspevok Našli vinníkov / program Televízne noviny / 01.03.2007
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
ÚP: 11:00 hod.
Uznesenie č. 07-17/49.796: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.
rozhodla, že správne konanie č. 171-PgO/O-2403/2007 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. 07-17/900: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.
T: 23.10.2007
Z: PKO
50/Rôzne
1/ Odpoveď na možnosť zaradenia STV2 do pilotného projektu DVB-T v Bratislave
Rada berie na vedomie odpoveď na možnosť zaradenia STV2 do pilotného projektu DVB-T
v Bratislave.
2/ Návrh rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2008
Uznesenie č. 07-17/50.797: Rada schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2008.
Uznesenie bolo prijaté.
3/ Návrh na začatie konaní o udelenie/zmenu licencií na terestriálne vysielanie
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Uznesenie č. 07-17/50.798: Rada pre vysielanie a retransmisiu dňa 10.10.2007 začína konania o
udelenie/zmeny licencií na terestriálne vysielanie podľa § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú frekvenciu.
Základné podmienky konaní:
1. lehota na podanie žiadostí o licenciu/zmenu licencie: do 02.11.2007,
2. miesto podania žiadostí: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Kolárska 6, 811 06 Bratislava,
3. dátum verejného vypočutia v konaniach na rozhlasové a televízne vysielanie: dňa 19.11.2007,
4. konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania.
ROZHLASOVÉ VYSIELANIE
LOKALITA
BARDEJOV
BRATISLAVA
BREZNO
DOLNÝ KUBÍN
NÁMESTOVO
NITRA
POVAŽSKÁ
BYSTRICA
RUŽOMBEROK
SENICA
TOPOĽČANY
TRENČÍN
ZVOLEN
ZVOLEN
ZVOLEN
ŽIAR NAD
HRONOM
ŽIAR NAD
HRONOM

FREKVENCIA
[MHz]
98,2
95,6
89,2
95,4
95,2
90,6

KOORDINOVAL

VÝKON
[W]

Rádio EXPRES
FM media s.r.o.
ONEMEDIA, s.r.o.
Rádio EXPRES
OKEY RADIO, a.s.
ONEMEDIA, s.r.o

1 000
50
500
500
250
250

96,3 OKEY RADIO, a.s.

250

104,6
96,1
102,9
92,8
89,0
89,7
92,6

Rádio RUŽA
Rádio LUMEN, s.r.o.
BP Media s.r.o.
DOKO MEDIA
Slovenský rozhlas
ONEMEDIA, s.r.o.
Rádio EXPRES

91,4 ONEMEDIA, s.r.o.
92,0

VIRTUAL RADIO NETWORK,
s.r.o.

400
200
250
200
1 000
500
1 000
500
500

Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/901: Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch
celoštátnych denníkoch, na internetovej stránke a na úradnej tabuli Rady.
T: bezodkladne
Z: LO
4/ Návrh zoznamu významných podujatí podľa § 31 ZVR
Uznesenie č. 07-17/50.799: Rada schvaľuje návrh zoznamu významných podujatí podľa
predloženého materiálu.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/902: Kancelária Rady zabezpečí schválený návrh zoznamu významných podujatí
subjektom podľa § 31 zákona č. 308/2000 Z.z. na pripomienkovanie.
45

T: bezodkladne

Z: PKO

5/ Zahraničná pracovná cesta do Bruselu, dňa 30. októbra 2007
Uznesenie č. 07-17/50.800: Rada schvaľuje riaditeľovi Kancelárie Rady zahraničnú pracovnú cestu
do Bruselu, dňa 30.10.2007, kde sa uskutoční stretnutie pracovnej skupiny regulačných orgánov pre
služby audiovizuálnych médií.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 07-17/903: Kancelária Rady zabezpečí zahraničnú pracovnú cestu.
T: bezodkladne

Z: RK, OEV

V Bratislave, 09.10.2007

Valéria Agócs
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

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