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Zápisnica č. 18/2007 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 23.10.2007 

o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona 
č. 308/2000 Z. z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica 
 
3/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona 
č. 308/2000 Z. z. 
Prevádzkovateľ bez registrácie:  Obec Ihľany 
 
4/ SK: 341-LO/O-4015/2007 zo dňa 11.09.2007  
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 60 ods. 1  zák. č. 308/2000 Z.z. 
prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/232 
ÚK:  OBEC SAT,  s.r.o., Kochanovce 
 
5/ SK: 337-LO/O-4046/2007 zo dňa 18.09.2007  
vo veci  zmeny licencie č. T/39 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielov programových 
typov  
ÚK:  MAC TV s.r.o., Bratislava 
 
6/ Oznámenie o vysielaní Slovenského rozhlasu do zahraničia (zima 2007/2008) 
 
7/ Oznámenie Slovenského rozhlasu o zmene využitia vysielača 99,7 MHz Trebišov 
 
8/ SK: 347-LO/D-4120/2007 zo dňa 21.09.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov v licencii č. T/152 
ÚK: CREATV, s.r.o., Košice 
 
9/ SK: 236-LO/D-2820/2007 zo dňa 21.06.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č. TKR/178 
ÚK: NITRANET, s.r.o., Nitra 
 
10/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
Proti: VTR-Komunikačné systémy, spol. s r.o., Bratislava, TKR/86 
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11/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
Proti: TV COM, spol. s r.o., Svätý Jur, TKR/122  
 
12/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
Proti: KTR Bytča, s.r.o., Bytča, TKR/182 
 
13/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
Proti: BMU s.r.o., Zuberec, TKR/216 
 
14/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
Proti: AVC spol. s r.o., Bratislava, TKR/238 
 
15/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
Proti: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza, TKR/101 
 
16/ Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
Proti: PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava, TKR/256 
 
17/ SK: 302-LO/D-3758/2007 zo dňa 16.08.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a právnych 
skutočností spoločnosti podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Kultúrny dom Andreja Hlinku a.s., Ružomberok 
 
18/ Sťažnosť č. 4505/177-2007 zo dňa 15.10.2007 
Sťažnosť fyzickej osoby voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/254 – UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3774/147-2007      
(na vysielanie programu NOVINY  z dňa 29.08.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3774/147-2007  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                číslo licencie:T/39 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 68/07/TV o monitorovaní vysielania TELEVÍZIE PREŠOV 
(monitorované dni: 5. a 7.9.2007 ) 
Vysielateľ: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov    číslo licencie: T/193 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.75/07/TV o monitorovaní vysielania TV Marika 
(monitorovaný deň: 24.8. a 27.8.2007) 
Vysielateľ: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica   číslo licencie: T/165 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.10/07/Ro o monitorovaní vysielania Rádia 7 
(monitorovaný deň: 12.8., 13.8.2007) 
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.      číslo licencie:R/90 
 
23/Kontrolný monitoring 
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Správa č.72/07/TV o monitorovaní vysielania INFO KANÁL PLIEŠOVCE 
(monitorovaný deň: 12., 14. a 16.9.2007) 
Vysielateľ: INFO KANÁL PLIEŠOVCE, spol. s r.o., Pliešovce  číslo licencie: T/95 
 
24/Kontrolný monitoring 
Správa č.70/07/TV o monitorovaní vysielania Štúrovskej televízie (ŠTV) 
(monitorovaný deň: 19.9.2007) 
Vysielateľ: Július Pereszlényi, Štúrovo     číslo licencie: T/163 
 
25/Kontrolný monitoring 
Správa č.73/07/TV o monitorovaní vysielania  ŠUŇAVA OTV 
(monitorovaný deň: 23.9.2007) 
Vysielateľ: ŠUŇAVA OTV, spol. s r.o., Šuňava    číslo licencie: T/135 
 
26/Kontrolný monitoring 
Správa č.76/07/TV o monitorovaní vysielania  Káblovej televízie Bánov (KTB) 
(monitorované dni: 29.8.2007 a 05.09.2007) 
Vysielateľ: Káblová televízia – Bánov (KTB), s.r.o., Bánov  číslo licencie: T/145 
 
27/Kontrolný monitoring 
Správa č.77/07/TV o monitorovaní vysielania  Obecného televízneho vysielania (TV ŠTRBA) 
(monitorovaný deň: 16.9.2007) 
Vysielateľ: TV ŠTRBA, s.r.o., Štrba      číslo licencie: T/142 
 
28// Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3851/153-2007      
(na vysielanie programu Trnavský magazín zo dňa 23.08.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3851/153-2007 smerujúcej proti vysielaniu Mestskej televízie  
Trnava 
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.    číslo licencie: T/78  
 
29/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4096/164-2007      
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 14.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4096/164-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
Predkladá: PgO         Uvádza: Holan 
 
30/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3495/130-2007      
(na vysielanie programu – upútavky na večerný Žurnál z dňa 13.07.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3495/130-2007 smerujúcej proti vysielaniu Rádia VIVA 
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava    číslo licencie: R/70 
 
31/SK č.: 241-PgO/O-2863/2007 zo dňa 19.06.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1788/81-2007 smerujúcej voči STV 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Reportéri / príspevok Podozrivá republika / 15.04.2007 
a 17.04.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                                      
ÚP: 10.00 hod. 
 
32/SK č.: 366-PgO/O-4419/2007 zo dňa 09.10.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1788/81-2007 smerujúcej voči STV 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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(monitorovaný program/deň: upútavka na program Reportéri / 15.04.2007 ) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
ÚP: 10.00 hod. 
 
33/SK č.: 247-PgO/O-3142/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1988/88-2007, 1989/89-2007 a 2096/92-2007 smerujúcich 
voči STV  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: MS v hokej: SR - Nemecko / 30.04.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
34/SK č.: 246-PgO/O-3140/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1988/88-2007, 1989/89-2007 a č. 2096/92-2007 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: MS v hokej: Rusko – Ukrajina / 29.04.2007 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                                          
 
35/SK č.: 248-PgO/O-3144/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2336/100-2007 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Súboj vášní / 22.05.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41                        
 
36/SK č.: 258-PgO/O-3157/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1889/83-2007  
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program C.S.I.: Kriminálka New York / 18.04.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39 
 
37/SK č.: 255-PgO/O-3153/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1621/77-2007 smerujúcej proti TV Liptov  
 (dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania / 11.03., 18.03., 
25.03.2007) 
ÚK: TV Liptov, s.r.o.                                            číslo licencie: T/162 
 
38/SK č.: 256-PgO/O-3154/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/97-2007 smerujúcej voči STV  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Správy STV / príspevok Zákon o ÚPN: Odhalené rokovania  
/ 12.05.2007 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                              
 
39/SK č.: 167-PgO/O-2399/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1312/64-2007 a č. 1353/6-2007  
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Dobrý deň, Slovensko / príspevok o podnikaní zdravotných 
poisťovní / 08.03.2007) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona                              
 
40/SK č.: 259-PgO/O-3158/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2067/91-2007 smerujúcej proti TA3 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: nedodanie záznamu vysielania programu Čierny Peter / 24.04.2007  
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                              číslo licencie: T/125                             
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41/SK č.: 257-PgO/O-3156/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/97-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Noviny PLUS / príspevok Diskusia o ÚPN / 15.05.2007)  
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39                             
 
42/SK č.: 249-PgO/O-3145/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa č. 1734/79-2007 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Televízne noviny / príspevok Šou sa začína /08.04.2007)  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41                             
 
43/SK č.: 316-PgO/O-3826/2007 zo dňa 28.08.2007 
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Hemendex  / 19.03.2007)  
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie:R/66                              
 
44/SK č.: 317-PgO/O-3827/2007 zo dňa 28.08.2007 
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Večer / 16.03.2007)  
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                          číslo licencie: R/66                             
 
45/Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní: 
 
10:00 hod. - Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    

 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 903 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 07-18/1.801: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 
308/2000 Z. z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica 
 
Uznesenie č. 07-18/2.802: 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/138 spoločnosti : 
 
KABELOVKA, spol. s  r.o.  
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M.R. Štefánika č. 686 
065 45 Plavnica 
 
z dôvodu dohľadu nad dodržiavaním  povinnosti podľa  § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
prevádzkovateľom retransmisie  s registráciou č. TKR/138, pretože prevádzkovateľ retransmisie 
pravdepodobne neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie do 
15 dní odo dňa vzniku týchto zmien, najmä údaje o skladbe televíznych programových služieb. 
 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/904: Kancelária Rady oznámi prevádzkovateľovi retransmisie, spol. 
KABELOVKA, spol. s r.o. Plavnica, začiatok správneho konania vo veci dohľadu nad 
dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a požiada o vyjadrenie sa k predmetu veci 
v lehote 15 dní od tohto doručenia. 
T: 23.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 3/  
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 
308/2000 Z. z. 
Prevádzkovateľ bez registrácie:  Obec Ihľany 
 
Uznesenie č. 07-18/3.803: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 2 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: 
 
Obec Ihľany 
Obecný úrad 
059 94 Ihľany   
 
z dôvodu možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z., pretože retransmisia 
v obci Ihľany je prevádzkovaná bez registrácie.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/905: Kancelária Rady oznámi Obci Ihľany začiatok správneho konania vo veci 
dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. a požiada o vyjadrenie sa 
k predmetu veci v lehote 15 dní od tohto doručenia.   
T: 23.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 341-LO/O-4015/2007 zo dňa 11.09.2007  
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa § 60 ods. 1  zák. 308/2000 Z.z. 
prevádzkovateľom retransmisie č. TKR/232 
ÚK:  OBEC SAT,  s.r.o., Kochanovce 
 
Uznesenie č. 07-18/4.804: 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., vo veci  
možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 341-LO/O-4015/2007  
– prevádzkovateľ retransmisie na základe registrácie č. TKR/232: 
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OBEC SAT s.r.o. 
Kochanovce 207 
066 01 Kochanovce 
 

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 obciach: Kochanovce, Papín, Topoľovka,  
 
za čo mu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. ukladá 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. 07-18/906: Kancelária Rady zašle prevádzkovateľovi retransmisie, spol. OBEC SAT s.r.o., 
rozhodnutie o uložení sankcie. 
T: 23.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 337-LO/O-4046/2007 zo dňa 18.09.2007  
vo veci  zmeny licencie č. T/39 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielov programových 
typov  
ÚK:  MAC TV s.r.o., Bratislava 

 
Uznesenie č. 07-18/5.805: 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. 337-LO/D-4046/2007 zo dňa 18.09.2007, 
posúdila oznámenie o zmene licencie  č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  
308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01  Bratislava 
 
z dôvodu zmeny podielov programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 
mení 

 
licenciu č. T/39 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995, právoplatnej dňa 
27.07.1995 v znení neskorších zmien sa menia takto: 
Článok III., bod 1. sa mení a znie takto: 
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„1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby 
uvedenej v podaní, doručenom Rade dňa 18.09.2007: 
a)  Programová služba (100 %) 

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

b) Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 8,0 % 
2. Publicistika: 7,8 % 

2.1 Politická publicistika: 0,15 % 
2.2 Ostatná publicistika: 7,65 % 

3. Dokumentárne programy: 4,7 % 
4. Dramatické programy: 66,0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 13,1 % 
6. Hudobné programy: 0,0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0,0 % 
8. Náboženské programy: 0,0 % 
9. Športové programy: 0,4 % 

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

z celkového vysielacieho času: 0 %  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/907: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 337-
LO/D-4046/2007, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava, a vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 23.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 6/  
Oznámenie o vysielaní Slovenského rozhlasu do zahraničia (zima 2007/2008) 
 
Rada sa oboznámila s oznámením o vysielaní Slovenského rozhlasu do zahraničia. 
 
Úloha č. 07-18/908: Kancelária Rady uloží oznámenie do spisového materiálu Slovenského 
rozhlasu. 
T: ihneď           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
Oznámenie Slovenského rozhlasu o zmene využitia vysielača 99,7 MHz Trebišov 
 
Rada sa oboznámila s oznámením o zmene využitia vysielača 99,7 MHz Trebišov. 
 
Úloha č. 07-18/909: Kancelária Rady uloží oznámenie do spisového materiálu Slovenského 
rozhlasu. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 347-LO/D-4120/2007 zo dňa 21.09.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov v licencii č. T/152 
ÚK: CREATV, s.r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 07-18/8.806: 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 
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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. 347-LO/D-4120/2007 zo dňa 21.09.2007, posúdila  oznámenie 
o zmene licencie na televízne vysielanie účastníka konania: 

 
CREATV, s.r.o. 
Jesenského 10 
040 01 Košice 
 
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 § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/152 nasledovne: 

 
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/152 zo dňa 11.11.2002 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
čl. III., bod b2) mení a znie: 

 
Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené z programovej skladby doručenej Rade 
dňa 21.09.2007 (č. podania 4120/2007): 

b2) Ostatné vysielanie: 
Programy (100 %): 
Spravodajstvo:        0 % 
Publicistika:                 
       Politická publicistika:                                            0 % 
       Ostatná publicistika:         0 % 
Dokumentárne programy:                    0 % 
Dramatické programy:         0 % 
Zábavné a hudobno-zábavné programy:                  8,3 % 
Hudobné programy:                 91,7 % 
Vzdelávacie programy:                                                  0 % 
Náboženské programy:                                                  0  % 
Šport:                                                                              0  % 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/910: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie č. T/152  v SK: 347-LO/D-4120/2007 zo 
dňa 21.09.2007, zašle ho účastníkovi konania (CREATV, s.r.o., Košice) a zároveň vyzve na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 23.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 236-LO/D-2820/2007 zo dňa 21.06.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č. TKR/178 
ÚK: NITRANET, s.r.o., Nitra 
 
Uznesenie č. 07-18/9.807: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. 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. 
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308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, v správnom konaní č. 236-LO/D-2820/2007 zo dňa 21.06.2007, vo veci oznámenia o 
zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/178 účastníka konania 

 
NITRANET, s.r.o. 
Čajkovského 38 
949 11 Nitra 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

m e n í  
 
registráciu retransmisie č. TKR/178 takto: 

  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/178 zo dňa 25.04.2006 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 
 

1. v bode 1. Špecifikácia telekomunikačnej činnosti sa výpúšťa podbod 1.2.,  
2. v bode 1. Špecifikácia telekomunikačnej činnosti sa podbod 1.3. označuje ako podbod 1.2., 
3. v bode 2. Územný rozsah retransmisie sa vypúšťa text „Tupá“, 
4. v bode 3. Počet prípojok sa vypúšťa text „Tupá 200“, 
5. v bode 4. Ponuka programových služieb sa vypúšťa podbod 4.2., 
6. v bode 4. Ponuka programových služieb sa podbod 4.3. označuje ako podbod 4.2. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/911: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 236-LO/D-2820/2007 zo dňa 
21.06.2007 písomné vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania spolu s výzvou na 
úhradu správneho poriadku. 
T: 23.11.2007          Z: LO 
 
Úloha č. 07-18/912: Kancelária Rady požiada Telekomunikačný úrad SR o preverenie obsahu 
programovej ponuky prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/178, spoločnosti NITRANET, s.r.o., 
Nitra. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 
308/2000 Z. z. 
Proti: VTR-Komunikačné systémy, spol. s r.o., Bratislava, TKR/86 
 
Uznesenie č. 07-18/10.808: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

začína 
 
správne konanie voči spoločnosti VTR-Komunikačné systémy, spol. s r.o., Bratislava  
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vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu, že neoznámila Rade zmenu svojej ponuky programových služieb a taktiež zmenu svojho 
sídla.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/913: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a vyzve 
ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia. 
T: 23.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 
308/2000 Z. z. 
Proti: TV COM, spol. s r.o., Svätý Jur, TKR/122  
 
Uznesenie č. 07-18/11.809: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

začína 
 

správne konanie voči spoločnosti TV COM, spol. s r.o., Svätý Jur 
 

vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu, že neoznámila Rade zmenu svojej ponuky programových služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/914: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a vyzve 
ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia. 
T: 23.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 
308/2000 Z. z. 
Proti: KTR Bytča, s.r.o., Bytča, TKR/182 
 
Uznesenie č. 07-18/12.810: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

začína 
 
správne konanie voči spoločnosti KTR Bytča, s.r.o., Bytča  
 
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu, že neoznámila Rade zmenu svojej ponuky programových služieb. 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/915: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a vyzve 
ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia. 
T: 23.11.2007          Z: LO 
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K bodu 13/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 
308/2000 Z. z. 
Proti: BMU s.r.o., Zuberec, TKR/216 
 
Uznesenie č. 07-18/13.811: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

začína 
 

správne konanie voči spoločnosti BMU s.r.o., Zuberec 
 
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu, že neoznámila Rade zmenu svojej ponuky programových služieb a taktiež zmenu svojho 
sídla.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/916: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a vyzve 
ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia. 
T: 23.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 
308/2000 Z. z. 
Proti: AVC spol. s r.o., Bratislava, TKR/238 
 
Uznesenie č. 07-18/14.812: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

začína 
 

správne konanie voči spoločnosti AVC spol. s.r.o., Bratislava 
 

vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu, že neoznámila Rade zmenu svojej ponuky programových služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/917: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a vyzve 
ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia. 
T: 23.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 
308/2000 Z. z. 
Proti: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza, TKR/101 
 
Uznesenie č. 07-18/15.813: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

začína 
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správne konanie voči prevádzkovateľovi retransmisie Jana Revická – INŠTAL, Prievidza 

 
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu, že neoznámil Rade zmenu svojej ponuky programových služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/918: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a vyzve 
ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia. 
T: 23.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 
308/2000 Z. z. 
Proti: PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava, TKR/256 
 
Uznesenie č. 07-18/16.814: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

začína 
 

správne konanie voči spoločnosti PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava 
 
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu, že neoznámila Rade zmenu svojej ponuky programových služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/919: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a vyzve 
ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia. 
T: 23.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 302-LO/D-3758/2007 zo dňa 16.08.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a právnych 
skutočností spoločnosti podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Kultúrny dom Andreja Hlinku a.s., Ružomberok 
 
Uznesenie č. 07-18/17.815: 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/189 na televízne vysielanie, v správnom konaní č. 302-
LO/D-3758/2007 zo dňa 16.08.2007, účastníka konania: 
 
Kultúrny dom A. Hlinku, a.s. 
Antona Bernoláka 1 
034 01 Ružomberok 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. 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. T/189 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/189/2006 zo dňa 05.09.2006 v znení neskorších zmien 
a doplnkov sa  menia a v plnom znení znejú: 

 
 „I. 

 
(1)   Názov programovej služby: Mestská televízia Ružomberok / MTR / 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)   Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne 
(4)  Územný rozsah vysielania: mesto Ružomberok 
(5)   Jazyk vysielania: slovenský 
  

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

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, oddiel : Sa , 
vložka číslo: 394/L, zo dňa 25.06.2007 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, oddiel : Sa, vložka číslo: 394/L, zo 
dňa 25.06.2007 

 
III. 

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

Rade dňa 16.08.2007 (č. podania 3659/2007):  
  

a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max. 25 % 
     2. Programy : min. 75 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 39 % 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika:  39 % 
3. Dokumentárne programy:  8 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné  programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 14 % 
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. 20 % 
4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 
zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje  
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5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti : 
nevzťahuje sa 

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

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 

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS v meste Ružomberok.  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je spoločnosť DIGI SLOVAKIA, 
s.r.o., Bratislava, na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/203 zo dňa 
12.03.2002. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/920: 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. 302-LO/D-3758/2007, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Kultúrny dom Andreja 
Hlinku a.s., Ružomberok. 
T: 23.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
Sťažnosť č. 4505/177-2007 zo dňa 15.10.2007 
Sťažnosť fyzickej osoby voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/254 – UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-18/18.816: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisií 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom 
v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 
4505/177-2007 zo dňa 15.10.2007 a dospela k záveru, že sťažnosť je v zmysle ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. neopodstatnená. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/921: Kancelária Rady emailom zašle oznámenie o šetrení sťažnosti sťažovateľovi. 
T: 23.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3774/147-2007      
(na vysielanie programu NOVINY  z dňa 29.08.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3774/147-2007  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                číslo licencie:T/39 
 
Uznesenie č. 07-18/19.817: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5  zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 29.08.2007 o cca 19:43hod. odvysielal v rámci programu 
Noviny príspevok s názvom Trest za krádež retiazky, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
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Jednotného systému označovania programov, pretože nezabezpečil, aby obrazové zábery, ktoré 
tvoria integrálnu súčasť informácie boli zobrazené v rozsahu nevyhnutnom pre pochopenie 
informácie, bez dôrazu na efekt šokovania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/922: 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: 02.11.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-18/923: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 68/07/TV o monitorovaní vysielania TELEVÍZIE PREŠOV 
(monitorované dni: 5. a 7.9.2007 ) 
Vysielateľ: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov    číslo licencie: T/193 
 
Uznesenie č. 07-18/20.818: 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. 68/2007/TV z monitorovania 
Televízie Prešov konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 05.09.2007 a 07.09.2007 
vysielateľa GAAD Prešov, s.r.o., Prešov s licenciou č. T/193 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/924: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.75/07/TV o monitorovaní vysielania TV Marika 
(monitorovaný deň: 24.8. a 27.8.2007) 
Vysielateľ: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica   číslo licencie: T/165 
 
Uznesenie č. 07-18/21.819: 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. 75/07/TV o monitorovaní vysielania 
TV Marika konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 24.08.2007 a 27.08.2007 vysielateľa 
MANIN PB, s.r.o. s licenciou č. T/165 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/925: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.10/07/Ro o monitorovaní vysielania Rádia 7 
(monitorovaný deň: 12.8., 13.8.2007) 
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.      číslo licencie:R/90 
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Uznesenie č. 07-18/22.820: 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. 10/2007/RO o monitorovaní Rádia 7 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 12.08.2007 a 13.08.2007 vysielateľa T.W.Rádio, 
s.r.o. s licenciou č. R/90 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/926: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 09.11.2007          Z: LO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.72/07/TV o monitorovaní vysielania INFO KANÁL PLIEŠOVCE 
(monitorovaný deň: 12., 14. a 16.9.2007) 
Vysielateľ: INFO KANÁL PLIEŠOVCE, spol. s r.o., Pliešovce  číslo licencie: T/95 
 
Uznesenie č. 07-18/23.821: 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. 72/2007/TV z monitorovania INFO 
KANÁL PLIEŠOVCE konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 12., 14. a 16.09.2007 
vysielateľa INFO KANÁL PLIEŠOVCE, spol. s r.o. s licenciou č. T/95 nebolo zistené porušenie  
právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/927: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.70/07/TV o monitorovaní vysielania Štúrovskej televízie (ŠTV) 
(monitorovaný deň: 19.9.2007) 
Vysielateľ: Július Pereszlényi, Štúrovo     číslo licencie: T/163 
 
Uznesenie č. 07-18/24.822: 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. 70/2007/TV z monitorovania ŠTV 
Štúrovskej televízie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 19.09.2007 vysielateľa 
Július Pereszlényi, Štúrovo s licenciou č. T/163 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/928: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.73/07/TV o monitorovaní vysielania  ŠUŇAVA OTV 
(monitorovaný deň: 23.9.2007) 
Vysielateľ: ŠUŇAVA OTV, spol. s r.o., Šuňava    číslo licencie: T/135 
 
Uznesenie č. 07-18/25.823: 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. 73/2007/TV z monitorovania OTV 
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ŠUŇAVA konštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 23.09.2007 vysielateľa ŠUŇAVA 
OTV, spol. s r.o. s licenciou č. T/135 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/929: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 26/  
Kontrolný monitoring 
Správa č.76/07/TV o monitorovaní vysielania  Káblovej televízie Bánov (KTB) 
(monitorované dni: 29.8.2007 a 05.09.2007) 
Vysielateľ: Káblová televízia – Bánov (KTB), s.r.o., Bánov  číslo licencie: T/145 
 
Uznesenie č. 07-18/26.824: 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. 76/2007/TV z monitorovania 
vysielania Káblovej televízie Bánov (KTB) konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 
29.08.2007 a 05.09.2007 vysielateľa Káblová televízia – Bánov (KTB), s.r.o., Bánov s licenciou č. 
T/145 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 07-18/930: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 27/  
Kontrolný monitoring 
Správa č.77/07/TV o monitorovaní vysielania  Obecného televízneho vysielania (TV ŠTRBA) 
(monitorovaný deň: 16.9.2007) 
Vysielateľ: TV ŠTRBA, s.r.o., Štrba      číslo licencie: T/142 
 
Uznesenie č. 07-18/27.825: 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. 77/2007/TV z monitorovania 
vysielania Obecné televízne vysielanie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 
16.09.2007 vysielateľa TV Štrba, s.r.o. Štrba s licenciou č. T/142 nebolo zistené porušenie  
právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/931: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 28/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3851/153-2007      
(na vysielanie programu Trnavský magazín zo dňa 23.08.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3851/153-2007 smerujúcej proti vysielaniu Mestskej televízie  
Trnava 
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.    číslo licencie: T/78  
 
Uznesenie č. 07-18/28.826: 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 
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predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. 
preverila sťažnosť evidovanú pod č. 3851/153-2007, vedenú voči vysielateľovi Mestská televízia 
Trnava, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/932: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 29/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4096/164-2007      
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 14.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4096/164-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-18/29.827: 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. 4096/164-2007, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi 
na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/933: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 30/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3495/130-2007      
(na vysielanie programu – upútavky na večerný Žurnál z dňa 13.07.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3495/130-2007 smerujúcej proti vysielaniu Rádia VIVA 
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava    číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 07-18/30.828: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. 
preverila sťažnosť evidovanú pod č. 3495/130-2007, vedenú voči RÁDIO VIVA, a.s. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/934: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 31/  
SK č.: 241-PgO/O-2863/2007 zo dňa 19.06.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1788/81-2007 smerujúcej voči STV 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Reportéri / príspevok Podozrivá republika / 15.04.2007 
a 17.04.2007) 
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ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                                      
ÚP: 10.00 hod. 
 
Uznesenie č. 07-18/31.829: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 241-PgO/O-2863/2007 Slovenská televízia, vysielateľ na základe 
zákona   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 17.04.2007 o cca 20:55 hod. odvysielal v programe Reportéri príspevok pod názvom 
Podozrivá republika a dňa 15.04.2007 o cca. 18:25 hod. upútavku na tento program, v ktorých 
prezentoval jednostranné informácie bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú 
pluralitu v rámci vysielanej programovej služby 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/935: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona   
T: 23.11.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-18/935.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 32/  
SK č.: 366-PgO/O-4419/2007 zo dňa 09.10.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1788/81-2007 smerujúcej voči STV 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Reportéri / 15.04.2007 ) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
ÚP: 10.00 hod. 
 
Uznesenie č. 07-18/32.830: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 366-PgO/O-4419/2007 
Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 

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

 
že dňa 15.04.2007 o cca 18:25 hod. odvysielal upútavku na program Reportéri, v ktorej došlo 
k zásahu do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc  
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/936: 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: 23.11.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-18/937: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 33/  
SK č.: 247-PgO/O-3142/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1988/88-2007, 1989/89-2007 a 2096/92-2007 smerujúcich 
voči STV  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: MS v hokej: SR - Nemecko / 30.04.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-18/33.831: 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. 247-PgO/O-3142/2007 vedené voči Slovenská televízia, vysielateľ na základe 
zákona podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/938: 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: 23.11.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-18/939: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
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T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 34/  
SK č.: 246-PgO/O-3140/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1988/88-2007, 1989/89-2007 a č. 2096/92-2007 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: MS v hokej: Rusko – Ukrajina / 29.04.2007 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                           
 
Uznesenie č. 07-18/34.832: 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. 246-PgO/O-3140/2007 Slovenská televízia, vysielateľ na 
základe zákona 
 

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

tým, 
 
že dňa 29.04.2007 o cca 19:20 hod. počas programu MS v hokeji: Rusko-Ukrajina odvysielal 
reklamu, ktorá nebola rozoznateľne a zreteľne oddelená od iných častí programovej služby tak, aby 
nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
 Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/940: 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.  
T: 23.11.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-18/941: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 35/  
SK č.: 248-PgO/O-3144/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2336/100-2007 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Súboj vášní / 22.05.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41                        
 
Uznesenie č. 07-18/35.833: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
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príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 248-PgO/O-3144/2007 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 

porušil 
 

I. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, že dňa 22.05.2007 o cca 18.01 hod. odvysielal program Súboj vášní, pri zaradení ktorého do 
vysielania nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť pre maloletých,  
 

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

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

tým, 
 
že dňa 22.05.2007 o cca 18.01 hod. odvysielal program Súboj vášní, pričom neuplatnil Jednotný 
systém uplatňovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ust. § 20 ods. 6 zákona č. 
308/2000 Z. z. určila Rada 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07 KS 6548. 
 
 Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/942: 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 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.. 
T: 23.11.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-18/943: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
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K bodu 36/  
SK č.: 258-PgO/O-3157/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1889/83-2007  
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program C.S.I.: Kriminálka New York / 18.04.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-18/36.834: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 258-PgO/O-3157/2007 MAC TV s.r.o. 
 

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

tým, 
 
že dňa 18.04.2007 o cca 21:35 hod. odvysielal program C.S.I.: Kriminálka New York, pri klasifikácií 
ktorého neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 
20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. určila Rada 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné uhradiť ju na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
 Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/944: 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: 23.11.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-18/945: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 37/  
SK č.: 255-PgO/O-3153/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1621/77-2007 smerujúcej proti TV Liptov  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania/11.03., 18.03., 
25.03.2007) 
ÚK: TV Liptov, s.r.o.                                            číslo licencie: T/162 
 
Uznesenie č. 07-18/37.835: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
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a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 255-PgO/O-3153/2007, TV Liptov s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislé záznamy vysielania zo dňa 11.03., 18.03. a 25.03.2007 
v čase od 11:00-17:00 hod. v zodpovedajúcej kvalite, 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/946: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania, spoločnosti TV Liptov s.r.o. 
T: 23.11.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-18/947: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 256-PgO/O-3154/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/97-2007 smerujúcej voči STV  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Správy STV/príspevok Zákon o ÚPN: Odhalené 
rokovania/12.05.2007 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                              
 
Uznesenie č. 07-18/38.836: 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 e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 256-PgO/O-3154/2006  Slovenská televízia, vysielateľ 
na základe zákona 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že v spravodajskom programe Správy STV zo dňa 12.05.2007 o cca 19:30 hod. odvysielal príspevok 
Zákon o ÚPN: Odhalené rokovania, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť. 
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za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/948: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie zákona  a 
doručí ho účastníkovi konania. 
T: 23.11.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-18/949: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 167-PgO/O-2399/2007 zo dňa 22.05.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1312/64-2007 a č. 1353/6-2007  
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Dobrý deň, Slovensko / príspevok o podnikaní zdravotných 
poisťovní / 08.03.2007) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona                              
 
Uznesenie č. 07-18/39.837: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 167-PgO/O-2399/2007, Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe 
zákona 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že dňa 08.03.2007 o cca 10.45 hod. odvysielal v programe Dobrý deň, Slovensko informácie 
o podnikaní zdravotných poisťovní, v ktorých prezentoval jednostranné informácie a názory bez 
toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej 
služby, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-18/950: 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 
Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona. 
T: 09.11.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-18/951: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 2.11.2007          Z: PgO 
 
Úloha č. 07-18/952: Kancelária Rady zmonitoruje ďalšie programy Dobrý deň, Slovensko. 
T: 31.12.2007          Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 259-PgO/O-3158/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2067/91-2007 smerujúcej proti TA3 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: nedodanie záznamu vysielania programu Čierny Peter / 24.04.2007  
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                              číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 07-18/40.838: 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. 259-PgO/O-3158/2007 vedené voči C.E.N. s.r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
  
 Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/953: 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: 06.11.2007          Z: PKO 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 257-PgO/O-3156/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/97-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Noviny PLUS / príspevok Diskusia o ÚPN / 15.05.2007)  
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39    
 
Uznesenie č. 07-18/41.839: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 257-PgO/O-3156/2007 MAC TV s.r.o.  

 
porušil 

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

 
tým, 
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že dňa 15.5.2007 o cca 18:45hod. odvysielal príspevok Diskusia o ÚPN v programe Noviny PLUS, 
v ktorom došlo k nezabezpečeniu nestrannosti a objektívnosti, 
 

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. 07-18/954: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 23.11.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-18/955: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 249-PgO/O-3145/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1734/79-2007 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Televízne noviny / príspevok Šou sa začína /08.04.2007)  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-18/42.840: 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. 249-PgO/O-3145/2007 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. 
s r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 8.4.2007 odvysielal v programe Televízne noviny príspevok Šou sa začína,  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,– , slovom dvestotisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 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. 07-18/956: 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: 23.11.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-18/957: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.11.2007          Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 316-PgO/O-3826/2007 zo dňa 28.08.2007 
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Hemendex  / 19.03.2007)  
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie:R/66 
 
Uznesenie č. 07-18/43.841: 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. 316-PgO/O-3826/2007  D.EXPRES, a.s. 
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že dňa 19.03.2007 o cca 06:59hod. odvysielal v rámci programu Hemendex reklamu, ktorá nebola 
rozoznateľne a zreteľne oddelená od iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná 
s inými zložkami programovej služby,  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) vo výške 100.000,–  Sk, slovom jednostotisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/958: 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: 23.11.2007          Z: PKO 
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K bodu 44/ 
SK č.: 317-PgO/O-3827/2007 zo dňa 28.08.2007 
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Večer / 16.03.2007)  
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                          číslo licencie: R/66   
 
Uznesenie č. 07-18/44.842: 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. 317-PgO/O-3827/2007  D.EXPRES, a.s. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 16.03.2007 o cca 21:31hod. odvysielal v rámci programu Večer reklamu, ktorá nebola 
rozoznateľne a zreteľne oddelená od iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná 
s inými zložkami programovej služby,  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-18/959: 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: 23.11.2007          Z: PKO 
 
45/Rôzne 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. septembru 2007 a presun z kapitálových  
výdavkov na bežné výdavky 
 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30. septembru 2007. 
 
Uznesenie č. 07-18/45.843: Rada pre vysielanie a retransmisiu súhlasí s presunom z kapitálových 
výdavkov na bežné výdavky. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Pripomienky k pracovnej verzii vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 
o Jednotnom systéme označovania. 



 31

 
Rada berie na vedomie pripomienky k pracovnej verzii vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej 
republiky  o Jednotnom systéme označovania a rozporové konanie ohľadne navrhovanej vyhlášky, 
ktoré sa uskutoční dňa 29.10.2007 a poveruje JUDr. Barboru Paulínyovú zastupovať Radu pre 
vysielanie a retransmisiu v rozporovom konaní. 
 
 
 
V Bratislave, 23.10.2007 
 
 
 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
 
 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 


