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Zápisnica č. 21/2007 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 04.12.2007 

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. 
 
Pprogram bol schválený. 

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
             
2/ SK: 386-LO/D-4764/2007 zo dňa 29.10.2007 
vo veci zmeny licencie č. R/90 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: T.W.Radio, s.r.o.,  Bratislava 
 
3/ SK: 385-LO/D-4763/2007 zo dňa 29.10.2007 
vo veci zmeny licencie č. R/97 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: ČH HORNETS  s.r.o.,  Košice 
 
4/ SK: 372-LO/D-4463/2007 zo dňa 12.10.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/9 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
5/ SK: 371-LO/D-4523/2007 zo dňa 12.10.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/121 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
6/ SK: 407-LO/D-4898/2007 zo dňa 05.11.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/175 
ÚK: SBD Sobrance 
 
7/ SK: 384-LO/D-4820/2007  zo dňa 02.11.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/169 
ÚK: BP Trebišov, s.r.o., Trebišov 
 
8/ SK: 433-LO/O-4722/2007  zo dňa 31.10.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica 
 
9/ SK: 428-LO/O-4887/2007 zo dňa 09.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: TV COM, spol. s r.o., Svätý Jur 
 
10/ SK: 432-LO/O-4892/2007 zo dňa 08.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
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ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava 
 
11/ SK: 431-LO/O-4890/2007 zo dňa 08.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: AVC spol. s r.o., Bratislava 
 
12/ SK: 429-LO/O-4889/2007 zo dňa 14.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: BMU, s.r.o., Zuberec 
 
13 SK: 430-LO/O-4891/2007 zo dňa 09.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza 
 
14/ SK: 290-LO/D-3668/2007 zo dňa 04.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/90 
ÚK: Perfect a.s., Dunajská Streda 
 
15/ SK: 380-LO/D-4709/2007 zo dňa 26.10.2007 
vo veci  oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/79 
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica 
 
16/ SK: 369-LO/D-4503/2007 zo dňa 09.10.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin 
 
17/ SK: 381-LO/O-4677/2007 zo dňa 26.10.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 10:00 hod. 
 
18/ SK: 427-LO/D-4439/2007 zo dňa 11.10.2007 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/95 
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca 
 
19/ SK: 287 -LO/D-3471/2007 zo dňa 31.07.2007 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/78 podľa § 52 ods.1 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Mestská televízia Trnava s.r.o., Trnava  
 
20/ SK: 420-LO/D – 4773/2007 zo dňa 30.10.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/158 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. 
ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš  
 
21/ SK: 370-LO/D-4467/2007 zo dňa 12.10.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/86 podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny 
právnych skutočností  
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o., Dolný Kubín 
22/ SK: 376-LO/D-4602/2007 zo dňa 24.10.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS a MMDS podľa § 
49 zákona 308/2000 Z. z. 
ÚK: KID a.s., Poprad 
ÚP: 10:15 hod. 
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23/ SK: 435-LO/D-5188/2007 zo dňa 26.11.2007 
vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 101,3 MHz Košice 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
24/ SK: 436-LO/D-5188/2007 zo dňa 26.11.2007 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 101,2 MHz Košice 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
25/ SK: 437-LO/D-5189/2007 zo dňa 26.11.2007 
vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 96,1 MHz Košice 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
26/ SK: 438-LO/D-5189/2007 zo dňa 26.11.2007 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 96,2 MHz Košice 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 11/2007/Ro o monitorovaní Rádia FAJN 
(monitorované dni: 3.9., 4.9., 5.92007) 
Vysielateľ: SERVIS SLOVAKIA, s.r.o., Žilina    číslo licencie: R/85 
 
28/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4452/175-2007      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 9.10.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4452/175-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41 
 
29/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4365/171-2007      
(na vysielanie reklamných šotov na zdravotné poisťovne z dňa 6. 10. 2007 a 8. 10. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4365/171-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza a TV JOJ  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41 
MAC TV s.r.o                                                                                    číslo licencie: T/39 
  
30/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4964/190-2007      
(na vysielanie programu Reportéri, príspevku Iura novit curia z dňa 6.11.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4964/190-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
         
31/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4257/172-2007      
(na vysielanie programu  Skladajme písmenká  zo dňa 28.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4257/172-2007 smerujúcej proti vysielaniu  Nautik TV 
Vysielateľ: Nautik TV spol. s r.o.                                                  číslo licencie: T/160 
 
32/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4008/161-2007      
(na vysielanie INFOEXPRES z dňa 13.8.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4008/161-2007 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava                          číslo licencie: R/66 
 
33/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3997/160-2007      
(na vysielanie INFOEXPRES z dní 7.8. a 8.8.2007)  
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Správa o šetrení sťažnosti č. 3997/160-2007 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava                         číslo licencie: R/66 
 
34/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4007/159-2007     
(na vysielanie programu Noviny z dňa 6.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4007/159-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                           číslo licencie: T/39 
 
35/ Kontrolný monitoring 
Správa č.79/07/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR. 
(monitorovaný deň: 7.9., 14.9.2007) 
Vysielateľ: Quartex Group, s.r.o., Holíč               číslo licencie: T/108 
 
36/ Kontrolný monitoring 
Správa č.84/07/TV o monitorovaní vysielania eM-TV  
(monitorovaný deň: 15.10. a 22.10.2007) 
Vysielateľ: Progres Malacky s.r.o.                 číslo licencie: T/120 
 
37/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4496/176-2007      
(na vysielanie programu Črepiny z dňa 17.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4496/176-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                             číslo licencie: T/39 
 
38/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4153/168-2007      
(na vysielanie programu Môj najmilší hit z dňa 7.9.2007, 14.9.2007 a 21.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4153/168-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
39/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4466/178-2007      
(na vysielanie programu Srdcové záležitosti z dňa 23.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4466/178-2007smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41 
 
40/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4079/163-2007     
(na vysielanie reklamného spotu na týždenník Plus 7 dní z dňa 15. 9. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4079/163-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona     
 
41/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3.štvrťrok 2007 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                          číslo licencie: T/41 
MAC TV s.r.o                                                                                   číslo licencie: T/39 
 
42/ SK č.: 332-PgO/O-3971/2007 zo dňa 11.09.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2967/119-2007 smerujúcej voči TV JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Výpalné metódy vymáhač. firmy / 
26.6.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39                                                   
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43/ SK č.: 331-PgO/O-3970/2007 zo dňa 11.09.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2967/119-2007 smerujúcej voči TV JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň:  program Noviny / príspevky Absurdné vymáhanie poplatkov / 
25.06.2007 ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39 
 
44/ SK č.: 364-PgO/O-4417/2007 zo dňa 09.10.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3503/126-2007 smerujúcej voči TV JOJ  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Polícia zhabala servery / 27.06.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
 
45/ SK č.: 314-PgO/O-3824/2007 zo dňa 28.08.2007 
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES 
(dodržiavanie § 32 ods.12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Predpoludnie; Raňajky s Petrou; Večer / 17.03.2007; 18.03.2007; 
19.03.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                        číslo licencie: R/66 
 
46/ SK č.: 315-PgO/O-3825/2007 zo dňa 28.08.2007 
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES 
(dodržiavanie § 32 ods.12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Predpoludnie / 19.03.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                        číslo licencie: R/66 
 
47/ SK č.: 329-PgO/O-3968/2007 zo dňa 11.09.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2737/110-2007, 2791/112-2007, 2810/115-2007 
a 3553/127-2007 smerujúcej voči TV JOJ  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Črepiny / 11.06.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
 
48/ SK č.: 250-PgO/O-3146/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1875/82-2007 smerujúcej voči TV Markíza  
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Televízne noviny / príspevok Nechutné video / 19.04.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
 
49/ SK č.: 251-PgO/O-3147/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1914/85-2007 smerujúcej voči TV JOJ  
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Črepiny / príspevok Sexuálne orgie žiakov základnej školy 
z Liptovského Mikuláša / 23.04.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
 
50/ SK č.: 313-PgO/O-3823/2007 zo dňa 28.08.2007 
Doplnenie: Správa č. 26/07/TV o monitorovaní Slovenskej televízie   
(dodržiavanie § 33 ods. 5 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reklamný spot na liek Betadine / 26.06.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
51/ SK č.: 365-PgO/O-4418/2007 zo dňa 09.10.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3503/126-2007 smerujúcej voči TV JOJ  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
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(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Polícia zhabala servery / 28.06.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
 
52/Rôzne 
 
Ústne pojednávania: 
10:00 hod. – Slovenský rozhlas 
10:15 hod. – KID a.s., Poprad 
 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 1046 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 07-21/1.923: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 386-LO/D-4764/2007 zo dňa 29.10.2007  
vo veci zmeny licencie č. R/90 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: T.W.Radio, s.r.o.,  Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-21/2.924: 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. 386-LO/D-4764/2007 zo dňa 29.10.2007, 
posúdila žiadosť o zmenu licencie R/90 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
T.W.Rádio s.r.o. 
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 
46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

  
mení 

 
licenciu č. R/90 na rozhlasové  vysielanie nasledovne:  
 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/90/2005 zo dňa   19.04.2005 sa časť III.   mení takto: 
Časť III., bod  1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej 
programovej skladby zo dňa 29.10.2007 (č.p.d.4764/2007), znejú nasledovne:  

“1.1 Spravodajstvo: min. 3,17% 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: min. 9,97% 
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1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Programy pre deti: min. 4,91% 
1.3.2 Náboženské programy: 17,91 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: min. 4,17% 
1.3.4 Zábavné  programy: min. 0 % 
1.3.5 Hudobné programy: min. 13,99 %“ 

 
 Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1047: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 486-
LO/D-4764/2007  a zašle ho spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, 
spoločnosti T.W.Rádio, s.r.o., Bratislava. 
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 385-LO/D-4763/2007 zo dňa 29.10.2007 
vo veci zmeny licencie č. R/97 na rozhlasové vysielanie  
ÚK: ČH HORNETS  s.r.o.,  Košice 
 
Uznesenie č. 07-21/3.925: 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. 385-LO/D-4763/2007 zo dňa 29.10.2007, 
posúdila oznámenie o zmene licencie R/97 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona 
308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
ČH HORNETS s.r.o. 
Platanova 5 
040 01 Košice 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry a zmeny názvu programového okruhu PS vo vysielaní RDS 
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/97 na rozhlasové  vysielanie nasledovne:  

 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/97/2006 zo dňa   07.11.2006 sa časť III.  a časť IV.  mení takto: 
1. V časti  III. sa mení  bod  1. a znie: 
„1. Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby  doručenej 
Rade dňa  29.10.2007 ( č.p.d. 4763): 
1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: min.: 1,22% 
1.2 Publicistika:  

 1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
 1.2.2 Ostatná publicistika: min.: 32,14% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1.3.1 Programy pre deti: min.: 0 % 
 1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy: min.: 0 % 
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 1.3.4 Zábavné  programy: min.: 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy: min. 8,33 % “  
 
2. V časti IV.  sa mení  bod  3. a znie: 
„ 3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP    áno 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON  áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI    nie  
Prepínač hudba/reč M/S     áno 
Textový kanál RT     áno 
Hodiny a dátum CT     áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Číslo programu PIN      nie 
Meno programového okruhu PS            HORNET “  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1048: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 385-
LO/D-4763/2007 a zašle ho spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku účastníkovi konania, 
spoločnosti ČH HORNETS, s.r.o., Košice. 
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 372-LO/D-4463/2007 zo dňa 12.10.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/9 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-21/4.926: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z.  o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 372-LO/D-4463/2007 zo dňa 12.10.2007, 
posúdila doručenú žiadosť o vykonanie zmeny registrácie retransmisie č. TKR/9  prostredníctvom 
KDS,  z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  prevádzkovateľa retransmisie: 
 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

  
m e n í 

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

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

ORF1, JOJ, Musicbox, ČT1, ČT2, Prima, RTL Klub,  CNN,   
PRO7, Promo, TeleNET 

 
4.2 KDS Nitra  
Televízne programové služby: 
Základný súbor: :  STV1, STV2, Central TV/CE TV, TVA, TV Markíza, TA3/ RING 

TV, JOJ, ČT1, Prima, Promo,  RTL Klub, ORF1, ČT2, Musicbox, 
ZDF 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; N-RADIO 
 
Rozšírený súbor 1:  
 STV1, STV2, Central TV/CE TV, TVA, TV Markíza, TA3/RING 

TV, JOJ, ČT1, Prima, Promo,  RTL Klub, ORF1, ČT2, Musicbox, 
ZDF, JETIX, Galaxie sport, Eurosport, Viasat history, Animal 
Planet, Discovery Channel, National Geographic, Viasat 
Explorer/Spice, Minimax/Animax, MTV, FILM BOX, Hallmark, 
Zone Reality 

 
Rozšírený súbor 2:  STV1, STV2, Central TV/CE TV, TVA, TV Markíza, TA3/RING 

TV, JOJ, ČT1, Prima, Promo, RTL Klub, ORF1, ČT2, Musicbox, 
ZDF, TV Noe, CR1, Ocko, PRO7, SAT1, VOX, Duna TV, CNN, 
RTL, RTL2, TVE, TV5MONDE, Rai Due, Rai Sport, BBC World 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; N-RADIO 
 
 
Rozšírený súbor Maxi:    STV1, STV2, Central TV/CE TV, TVA, TV Markíza, TA3/RING 

TV, JOJ, ČT1, Prima, Promo, RTL Klub, ORF1, ČT2, Musicbox, 
ZDF, JETIX, Galaxie sport, Eurosport, Viasat history, Animal 
Planet, Discovery Channel, National Geographic Channel, Viasat 
Explorer/Spice, Minimax/Animax, MTV, FILM BOX, Hallmark, 
Zone Reality, TV Noe, CR1, Óčko, PRO7, SAT1, VOX, Duna TV, 
CNN, RTL, RTL2, TVE, TV5MONDE, Rai Due, Rai Sport, BBC 
World 

 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; N-RADIO 
 
4.3 KDS Brezová pod Bradlom  
Televízne programové služby: 
 
Základný súbor: ZDF, ORF1, STV1, ČT2, Infokanál Brezová pod Bradlom, 

STV2, Prima  
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; VIVA, Jemné 

melódie 
 
 

 Rozšírený súbor:  ZDF, ORF1, STV1, ČT2, Infokanál Brezová pod Bradlom, 
STV2, Prima, Rai sport, ORF2, Discovery channel, 
Minimax/Animax, TV5MONDE, ČT1, RTL,  Musicbox, RTL2, 
TV Markíza, TA3/RING TV, Central TV/CE TV,  RTL Klub, 
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JOJ, ARD, CNN, SAT1, TV Noe, PRO7, Eurosport, MTV, 
Promo, TeleNET, C1R 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; VIVA, Jemné 
melódie 

4.4  KDS Myjava 
Televízne programové služby:    
Základný súbor: STV1, STV2, ČT2, Prima, TVM, ORF1, ORF2, ZDF, ARD 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; VIVA, Jemné 

melódie 
 

 Rozšírený súbor: STV1, STV2, ČT2, Prima, TVM, ORF1, ORF2, ZDF, ARD, 
ČT1, Eurosport, VOX, TV Markíza, JOJ, Promo, TA3/ RING 
TV, Discovery Channel, TV5Monde/Blue Hustler, SAT1, CR1, 
CNN, RTL, RTL2, Minimax/Animax, Rai Sport, TV Noe, 
Musicbox, PRO7, Rai Uno, MTV, TeleNET, MTV Music 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; VIVA, Jemné 
melódie 

4.5 KDS Bratislava – mestská časť Devínska Nová Ves  
Televízne programové služby:    
Základný súbor:       STV1, ORF1, STV2, ORF2, Markíza 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko,  VIVA, Jemné melódie, 

Rádio OKEY, FUN Radio, Rádio Expres 
 
Rozšírený súbor: STV1, STV2, TV Markíza, ORF1, ORF2,  JOJ, TV NOE, ČT1, 

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

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

 
4.6 KDS Topoľčany  
Televízne programové služby:     
Základný súbor:  STV1, STV2, ČT1, ČT2, TV Markíza, ARD, Central TV/CE 

TV 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  

VIVA, Rádio DÚHA, Rádio HIT FM, Rádio Lumen, FUN 
RADIO, Jemné melódie 

 
Rozšírený súbor:  STV1, STV2, ČT1, ČT2, TV Markíza, ARD, Central TV/CE 

TV, Super RTL, RTL Klub, Rai Uno, Rai Sport, Musicbox, TV 
Noe, TVE, Discovery Channel, JOJ, PRO7, BBC World, 
TA3/RING TV , Prima, ORF1, SAT1, ZDF, Promo, RTL, CR1, 
CNN, RTL2, TV5MONDE, Minimax/Animax, Blue Hustler, 
Kabel 1, Eurosport, MTV 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín Rádio_FM;  
VIVA, Rádio DÚHA, Rádio HIT FM, Rádio Lumen, FUN 
RADIO, Jemné melódie 

4.7  KDS Galanta:  
Televízne programové služby: 
Základný súbor: STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, M1, M2, RTV KREA, Central 
 TV/CE TV 
Rozhlasové programové služby:    Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín 
Rozšírený súbor:  
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Televízne programové služby:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, M1, M2, RTV KREA, Central 
TV/CE TV, TA3/RING TV, Musicbox, ČT1, ČT2, Prima, TV 
Noe, Óčko, RTL Klub, Duna TV, Eurosport, Discovery 
Channel, Minimax/Animax, MTV, CNN, Euronews, 
TV5Monde, Rai Due, Rai Sport, TVE, C1R, ORF 1, PRO7, 
RTL, SAT1, VOX, ARD, ZDF, Kika, SuperRTL, Polsat, 
Promo, TeleNET 

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

 Central TV/CE TV,  ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 MONDE, 
 TVE, TV Noe, RTV Krea, Promo, TeleNET 

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

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

Tématické balíčky:  
KOMFORT:  Discovery Science, Discovery Civilisation, Discovery  Travel, 
 Minimax/Animax, MTV Hits, VH1 Classik,  MTV2, MTV 
Base,  ÓČKO, Mezzo, XXXtreme 
MAGYAR: RTL Klub, M1, M2, Duna TV, Cool  TV 
GLOBAL: ORF 1, PRO 7, SAT 1, RTL, BBC Prime, Euronews, BBC 
 World, AL Jazzera, TV5Monde, TVE, C1R,Polsat 
HBO:  HBO,  HBO2, HBO Comedy 
CINEMAX: Cinemax 1, Cinemax 2 
HBO Max pack:  HBO,  HBO2, HBO Comedy, Cinemax 1, Cinemax 2 
KINO:  Nonstop Kino 
XXX: Hustler TV 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, 

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

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

Central TV/CE TV, Promo, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 
MONDE, TVE, TV Noe, TeleNET 

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

Tématicné balíčky: 
HBO:                                HBO,  HBO2 
XXX: Hustler TV, MTV base 
 Kino:         Nonstop Kino 
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Rozhlasové programové služby:   Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, 
Rádio Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio OKEY,  Fun Rádio, 
Rádio Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, ČRo1, 
ČRo 2, ČRo 3 

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

Central TV/CE TV, Promo, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 
MONDE, TVE,  TV Noe, TeleNET 

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

 
Tématicné balíčky: 
HBO:                                HBO,  HBO2 
XXX: Hustler TV, MTV base 
 Kino:         Nonstop Kino 
Rozhlasové programové služby:   Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, 

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

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

 Central TV/CE TV, Promo, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 
 MONDE, TVE, TV Noe,TeleNET 

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

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

 
Tématicné balíčky: 
HBO:                                HBO,  HBO2 
XXX: Hustler TV, MTV base 
 Kino:         Nonstop Kino 
Rozhlasové programové služby:   Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, 

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

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

Central TV/CE TV, MTV Music, TeleNET, ČT1, ČT2, 
Prima, ORF1, TV5 MONDE, TVE, TV Noe  

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

Špeciálny súbor(XXX):                      Hustler TV, MTV base 
Prémiový súbor ( HBO) :                   HBO,  HBO2 
 Kino:           Nonstop Kino 
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Rozhlasové programové služby:      Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina, Rádio Patria; VIVA, Rádio 
OKEY,  Fun Rádio, Rádio Expres, Rádio Lumen, Rádio 7, 
Rádio HEY, ČRo1, ČRo 2, ČRo 3 

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

Central TV/CE TV, Promo, ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 
MONDE, TVE, TV Noe, TeleNET 

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

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

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

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

Central TV/CE TV,  ČT1, ČT2, Prima, ORF1, TV5 MONDE, 
TVE, TV Noe, RTV Krea, Promo, TeleNET 

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

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

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

MAGYAR: RTL Klub, M1, M2, Duna TV, Cool  TV 
GLOBAL: ORF 1, PRO 7, SAT 1, RTL, BBC Prime, Euronews, BBC 
 World, AL Jazzera, TV5Monde, TVE, C1R, Polsat 
HBO:  HBO,  HBO2, HBO Comedy 
CINEMAX: Cinemax 1, Cinemax 2 
HBO Max pack:  HBO,  HBO2, HBO Comedy, Cinemax 1, Cinemax 2 
KINO:  Nonstop Kino 
XXX: Hustler TV 
 
Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, 

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

3. Bod 7. Ponuka programových služieb poskytovaných prostredníctvom služby IPTV sa  ruší.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1049: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie č. TKR/9   v  SK č.:372-LO/D-
4463/2007, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti  SATRO,  s.r.o., Bratislava a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
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T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 371-LO/D-4523/2007 zo dňa 12.10.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/121 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-21/5.927: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z.  o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 371-LO/D-4523/2007 zo dňa 
12.10.2007, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121 systémom MMDS 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb z vysielačov  MMDS, prevádzkovateľa: 
 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 
m e n í 

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

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

TV, Central TV/CE TV, MusicBox, ČT1, ČT 
2, Prima,  RTL Klub, ORF 1, CNN, PRO 7, 
Promo, TeleNET 

4.2. Vysielač  Veľká Javorina 
základný súbor:  
televízne programové služby :                     STV 1, STV 2, Central TV/CE TV   

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

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

TV, Central TV/CE TV, MusicBox, ČT1, ČT 
2, Prima,  RTL Klub, ORF 1, CNN, PRO 7, 
Promo, TeleNET 

 
     
4.4. Vysielač  Považská Bystrica 
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základný súbor:  
televízne programové služby :       STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3/RING 

TV, Promo, TV Marika, MusicBox,  ČT 1, ČT 
2, Prima,  VOX,  TV 5 MONDE, TV Považie, 
TeleNET, CNN 

  
rozšírený súbor:   - 
 
4.5. Vysielač  Bratislava 
základný súbor:  
televízne programové služby :   STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ,  TA3/RING 

TV,  MusicBox, ČT 1, ČT 2, Prima, RTL Klub, 
DUNA TV, ORF 1,  SAT 1, CNN, Promo, 
TeleNET 

rozšírený súbor:           - 
 

     
2. Bod 6. Ponuka programových služieb šírených digitálne sa mení a znie:  
„6.1. MMDS Brezová pod Bradlom: 
televízne programové služby: 
základný súbor( MINI) :  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 

3/RING TV, MUSICBOX, Central TV/CE TV, 
Promo, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5 
MONDE, TVE, TV NOE, TeleNET 

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

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

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

 
6.2. MMDS Veľká Javorina: 
televízne programové služby: 
základný súbor( MINI) :  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 

3/RING TV, MUSICBOX, Central TV/CE TV, 
Promo,  ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5 
MONDE, TVE, TV NOE, TeleNET 

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

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

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

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

TV, MUSICBOX, Central TV/CE TV, ČT 1, ČT 
2, Prima, ORF 1, TV 5 MONDE, TVE, TV NOE, 
RTV Krea, Promo, TeleNET 

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

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

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

MAGYAR: RTL Klub, M1, M2, Duna TV, Cool  TV 
GLOBAL: ORF1, PRO7, SAT1, RTL, BBC Prime, 
 Euronews, BBC world, Al Jazzera, 
 TV5Monde,  TVE, C1R, Polsat 
HBO:  HBO,  HBO2, HBO Comedy 
CINEMAX:   HBO,  HBO2, Cinemax 1, Cinemax 2,  
  HBO Comedy 
KINO:    Nonstop Kino 
XXX:          Hustler TV 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 

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

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

3/RING TV, MUSICBOX, Central TV/CE TV, 
Promo, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5 
MONDE, TVE, TV NOE, TeleNET 

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

Tématické balíčky: 
HBO:   HBO, HBO 2 
XXX:         Hustler TV, MTV base 
KINO:         Nonstop kino 
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rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 
Devín, Rádio_ FM, Rádio Regina, Rádio Patria; 
FUN RADIO, Rádio OKEY, VIVA, Rádio 
EXPRES, Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, 
ČRo 1, ČRo 2, ČRo 3.  

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

3/RING TV, MUSICBOX, Central TV/CE TV, 
Promo, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5 
MONDE, TVE, TV NOE, TeleNET 

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

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

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

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

3/RING TV, MUSICBOX, Central TV/CE 
TV, Promo, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5 
MONDE, TVE, TV NOE, TeleNET 

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

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

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

 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1050: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121  v  SK č.: 371-LO/D-4523/2007, 
zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  SATRO,  s.r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku.  
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T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 407-LO/D-4898/2007 zo dňa 05.11.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/175 
ÚK: SBD Sobrance 
 
Uznesenie č. 07-21/6.928: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 407-LO/D-4898/2007 zo dňa 05.11.2007,  posúdila žiadosť o zmenu 
registrácie č. TKR/175, doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka 
konania: 
 
Stavebné bytové družstvo Sobrance 
Tyršova  D2/E 
073 01 Sobrance 
 
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom 
konaní  vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

mení  
 

registráciu retransmisie č. TKR/175 takto: 
 

údaje v rozhodnutí  o registrácii retransmisie č. TKR/175/2000 zo dňa 09.05.2000   sa menia  
nasledovne: 
 
V bode č. 4. „Ponuka programových služieb“, písm. a) sa na konci dopĺňajú  slová: „TV 
ZEMPLÍN, TV Východ,  NAUTIK TV, Galaxie sport “.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1051: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/175   účastníkovi konania  (SBD Sobrance) 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 04.01.2008           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 384-LO/D-4820/2007  zo dňa 02.11.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/169 
ÚK: BP Trebišov, s.r.o., Trebišov 
 
Uznesenie č. 07-21/7.929: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 384-LO/D-4820/2007  zo dňa 02.11.2007,  posúdila žiadosť o zmenu 
registrácie č. TKR/169, doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka 
konania - spoločnosti: 
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Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 
Puškinova 18 
075 01 Trebišov 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní  vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

mení  
 

registráciu retransmisie č. TKR/169 takto: 
 

údaje v rozhodnutí  o registrácii retransmisie č. TKR/169/2000 zo dňa 07.03.2000  v znení  
neskorších zmien sa menia  nasledovne: 
 
V bode č. 4. „Ponuka programových služieb“, písm. a) sa: 
Dopĺňa text: „TV VÝCHOD“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1052: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/169  v  SK č.: 384-LO/D-4820/2007  účastníkovi 
konania  -B.P. Trebišov, s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.  
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 433-LO/O-4722/2007  zo dňa 31.10.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: KABELOVKA, spol. s r.o., Plavnica 
 
Uznesenie č. 07-21/8.930: 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. 433-LO/O-
4722/2007,  rozhodla, že účastník konania:  

 
KABELOVKA, spol.  s r.o. 
Plavnica č. 121 
065 45 Plavnica 
 

porušil § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým,  
 

že neoznámil Rade zmenu ponuky programových služieb v obci Plavnica, vypustenie programových 
služieb TA 3, TV NOE, Jemné melódie, VIVA a zaradenie Rádia Regina a Rádia OKEY, teda 
zmenu údajov uvedených v  žiadosti v lehote  15 dní odo dňa vykonania týchto zmien,  
 

za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 

 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila“.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1053: Kancelária Rady zašle prevádzkovateľovi retransmisie, spol. KABELOVKA, 
spol. s r.o., Plavnica  rozhodnutie o uložení sankcie. 
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 428-LO/O-4887/2007 zo dňa 09.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: TV COM, spol. s r.o., Svätý Jur 
 
Uznesenie č. 07-21/9.931: 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. 428-
LO/O-4887/2007 zo dňa 09.11.2007, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 
60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z., 
rozhodla, že účastník konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
TV COM, spol. s r.o. 
Ul. 1. mája č. 10 
900 21 Svätý Jur 
 

I. porušil 
 

ustanovenie § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že neoznámil Rade zmenu ponuky programových služieb v meste Svätý Jur, zaradenie programovej 
služby FILM + a Rádio Regina, teda 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 
vo veci neoznámenia každej zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie podľa 
ustanovenia 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti neoznámenie zmeny ponuky televíznej 
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programovej služby Svätojurská televízia, nakoľko odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1054: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v SK: 428-LO/O-
4887/2007 zo dňa 09.11.2007 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti TV COM, spol. s r.o., 
Svätý Jur. 
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 432-LO/O-4892/2007 zo dňa 08.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-21/10.932: 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. 432-
LO/O-4892/2007 zo dňa 08.11.2007, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 
60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z., 
rozhodla, že účastník konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o. 
Na Križovatkách 37/E 
821 04 Bratislava 
 

porušil 
 

ustanovenie § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

tým,  
 

že neoznámil Rade zmenu ponuky programových služieb v obci Krušovce, zaradenie programovej 
služby DSF a vyradenie programových služieb RTL plus, KIKA, NOE, teda 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. 
 
Úloha č. 07-21/1055: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v SK: 432-LO/O-
4892/2007 zo dňa 08.11.2007 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti PROGRES – 
Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava. 
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 431-LO/O-4890/2007 zo dňa 08.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
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ÚK: AVC spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-21/11.933: 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. 431-
LO/O-4890/2007 zo dňa 08.11.2007, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 
60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z., 
rozhodla, že účastník konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
AVC spol. s r.o. 
Obežná 12 
821 02 Bratislava 
 

porušil 

 

ustanovenie § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že neoznámil Rade zmenu ponuky programových služieb v meste Levice, zaradenie programovej 
služby ČT 1, TV 2, PRIMA, ČT 2, M1 a vyradenie  programovej služby Duna TV, Slovenský 
rozhlas: Rádio Slovensko, teda 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. 
 
Úloha č. 07-21/1056: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v SK: 431-LO/O-
4890/2007 zo dňa 08.11.2007 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti AVC spol. s r.o., 
Bratislava 
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 429-LO/O-4889/2007 zo dňa 14.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: BMU, s.r.o., Zuberec 
 
Uznesenie č. 07-21/12.934: 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. 429-
LO/O-4889/2007 zo dňa 14.11.2007, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 
60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z., 
rozhodla, že účastník konania (ďalej aj „ÚK“): 
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BMU, s.r.o. 
Andreja Bažíka 510 
027 32 Zuberec 
 

porušil 
 

ustanovenie § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

tým, 
 

že neoznámil Rade zmenu ponuky programových služieb v obci Zuberec, zaradenie programovej 
služby ČT 1, PRIMA, ČT 2, Animal Planet, TELE5, EUROSPORT, TVP Polonia, KIKA, TV NOE, 
Óčko a vyradenie programovej služby Hallmark a zároveň zmenu sídla účastníka konania, teda 
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. 
 
Úloha č. 07-21/1057: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v SK: 429-LO/O-
4889/2007 zo dňa 14.11.2007 a zašle ho účastníkovi konania BMU, s.r.o., Zuberec. 
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 430-LO/O-4891/2007 zo dňa 09.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza 
 
Uznesenie č. 07-21/13.935: 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. 430-
LO/O-4891/2007 zo dňa 09.11.2007, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 
60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z., 
rozhodla, že účastník konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Jana Revická – INŠTAL  
Koncová 48 
971 01 Prievidza 
 

porušil 
 

ustanovenie § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že neoznámil Rade zmenu ponuky programových služieb v obci Malá Čausa, vyradenie 
programových služieb RTL 2, Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Devín, Rádio 
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TWIST, OKEY rádio, Beta Rádio, teda údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie do 15 
dní odo dňa vzniku týchto zmien, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu –  pokutu určenú podľa 
ustanovenia § 67 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 3.000,– Sk, slovom tritisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila“. 
 
V zmysle ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné uhradiť ju na účet 7000088921/8180, VS 07, 
KS 6548. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1058: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v SK: 430-LO/O-
4891/2007 zo dňa 09.11.2007 a zašle ho účastníkovi konania Jana Revická – INŠTAL, Prievidza. 
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 290-LO/D-3668/2007 zo dňa 17.08.2007 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/90 
ÚK: Perfect a.s., Dunajská Streda 
 
Uznesenie č. 07-21/14.936: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 290-LO/D-3668/2007 zo 
dňa 17.08.2007,  posúdila  žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/90 
účastníka konania: 
 
Perfect a.s. 
Alžbetínske námestie 1203 
929 01 Dunajská Streda 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/90 nasledovne: 

 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/90 zo dňa 20.03.2007 sa mení takto: 
 

1. Článok I., bod 3. sa mení a znie: 
„Časový rozsah vysielania: 23 hodín“ 
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2. Článok III., bod 1. sa mení a znie: 
„1.) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 12.11.2007 (č.d.p. 4954/2007) 
 a) Programová služba (100%): 
1. Doplnkové vysielanie – max. 15 % 
2. Programy – min. 85 %  
b) Programy: 
1. Spravodajstvo – 16,7 % 
2. Publicistika:  
   2.1. polit. publicistika – 0 % 
   2.2. ostatná publicistika – 83,3 % 
3. Dokumentárne programy – 0% 
4. dramatické programy –  0% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – 0% 
6. Hudobné programy – 0 % 
7. Vzdelávacie programy – 0% 
8. Náboženské programy – 0 % 
9. Šport – 0% 
 
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.“ 

3. Článok III., bod 2. sa mení a znie: 
„Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov 
vo verejnom záujme: min. 57 %“ 

4. Článok III., bod 7. sa mení a znie: 
„Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania 
DVD nosič“ 

      5.    Článok III., bod 6. sa mení a znie: 
„Špecifikáciu stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: vysielateľ teletext nevysiela“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1059: 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. 290-LO/D-3668/2007, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Perfect a.s., Dunajská 
Streda. 
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 380-LO/D-4709/2007 zo dňa 26.10.2007 
vo veci  oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/79 
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica 
 
Uznesenie č. 07-21/15.937: 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. 380-LO/D-4709/2007 zo dňa 
26.10.2007, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/79 na 
rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania 
 
ADUT PLUS, a.s.  
Pri potoku 2 
909 01 Skalica 
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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/79 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/79/02 zo dňa 13.06.2002 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
Článok III. sa mení a znie: 
,,III. 

 
1.   Podiely programových typov  v bežnom týždni určené z programovej skladby, uvedené     

v podaní zo dňa 26.10.2007 (č.d.p. 4709/2007): 
1. Spravodajstvo – min. 1,5 % 
2. Publicistika  

- politická publicistika – 0 % 
- ostatná publicistika – min. 2,4 % 

3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou 
- detské programy – 0 %“ 
- náboženské programy – 0 % 
- literárno-dramatické programy – 0 % 
- zábavné programy- min. 16,8 % 
- hudobné programy- min. 78,7 % 

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: 
min. 3,9 %.“ 

3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň 
určený z celkového vysielacieho času: 0 % 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1060: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 380-
LO/D-4709/2007, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti ADUT PLUS, a.s. a vyzve ho na 
zaplatenie správneho poplatku. 
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 369-LO/D-4503/2007 zo dňa 09.10.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin 
 
Uznesenie č. 07-21/16.938: 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. 369-
LO/O-4503/2007 zo dňa 09.10.2007, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ustanovenia § 
60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z., 
rozhodla, že účastník konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
M-ELEKTRONIK s.r.o. 
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Mudroňa 7 
036 01 Martin 
 

porušil 
 

ustanovenie § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že neoznámil Rade zmenu ponuky programových služieb v obci Malženice, zaradenie programovej 
služby SAT 1 a vyradenie programovej služby Óčko, teda 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. 
 
Úloha č. 07-21/1061: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
369-LO/O-4503/2007 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin 
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 381-LO/O-4677/2007 zo dňa 26.10.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Slovenský rozhlas 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 07-21/17.939: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 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, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., 
v správnom konaní č. 381-LO/O-4677/2007 zo dňa 26.10.2007 s účastníkom konania 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 15 
 

rozhodla: 
 
Rada v zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

z a s t a v u j e  
 
správne konanie č. 381-LO/O-4677/2007 zo dňa 26.10.2007 z dôvodu, že odpadol dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1062: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v SK: 381-LO/O-4677/2007 
zo dňa 26.10.2007 a zašle ho účastníkovi konania – Slovenskému rozhlasu. 
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T: 04.01.2007          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
SK: 427-LO/D-4439/2007 zo dňa 11.10.2007 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/95 
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca 
 
Uznesenie č. 07-21/18.940: 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. 427-LO/D-4439/2007 zo dňa 11.10.2007 
posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/95 podľa ustanovenia § 51 
ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z., doručené Rade dňa  11.10.2007 účastníka konania: 
 
MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o. 
Nová Bošáca 502 
913 08 Nová Bošáca 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

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

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. R/95 v Čl. III a tento 
znie: 
 

„III. 
 

Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby doručenej Rade dňa 
11.10.2007 (č.d.p. 4439/2007  ): 
1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: min. 0,5 % 
1.2 Publicistika:  

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

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Programy pre deti: 0 % 
1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 % 
1.3.4 Zábavné  programy: 0 % 
1.3.5 Hudobné programy: min. 12,5 % 
 

2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 
3. Podiel vysielacieho času  (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: min. 3,1 %“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1063: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o licenciu č. R/95 v správnom konaní 427-LO/D-4439/2007, zašle ho účastníkovi konania 
MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o. a vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
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SK: 287 -LO/D-3471/2007 zo dňa 31.07.2007 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/78 podľa § 52 ods.1 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Mestská televízia Trnava s.r.o., Trnava  
 
Uznesenie č. 07-21/19.941: Rada presúva rokovanie v správnom konaní č. 287-LO/D-3471/2007 zo 
dňa 31.07.2007 vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/78 podľa 
§ 52 ods.1 zákona č. 308/2000 Z. z. na deň 18.12.2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1064: Kancelária Rady pozve účastníka konania č. 287-LO/D-3471/2007 na 
rokovanie na deň 18.12.2007. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 20/ 
SK: 420-LO/D – 4773/2007 zo dňa 30.10.2007 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/158 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. 
ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš  
 
Uznesenie č. 07-21/20.942: 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. 420-LO/D-4773/2007 zo dňa 30.10.2007, posúdila oznámenie 
zmeny registrácie retransmisie  č. TKR/158 účastníka konania: 
 
MIPAS s.r.o. 
Ulica 1. mája 7 
031 01 Liptovský Mikuláš 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/158 nasledovne: 
 
Údaje v rozhodnutí  o registrácii retransmisie č. TKR/158 zo dňa 07.09.1999 v znení neskorších 
zmien sa menia takto: 
 
Bod 3. znie:  
,,3. Ponuka televíznych programových služieb: 
 
Základná programová ponuka:  
 
-televízne programové služby:STV1, STV2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT1, ČT2,TV Liptov, 
NAUTIK TV,ČT 24, CNN,  AXN, FILM +, Hallmark, Animal Planet, Discovery, VIASAT 
EXPLORER, VIASAT HISTORY, Reality TV, Galaxie sport, Eurosport, Minimax, Jetix, A+, 
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MTV, MTV Hits, VH1, VH1 Classic, Hustler TV, MGM, National geographic channel, MTV Base, 
TV Patriot, RTL, Super RTL, VOX 
 
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA, RÁDIO PATRIA; OKEY RÁDIO, VIVA, FUN RADIO, 
RÁDIO EXPRESS, Rádio 7, Rádio Hej, Rádio LUMEN 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1065: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/158 v správnom konaní č. 420-LO/D-4773/2007 zo dňa 30.10.2007, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 21/ 
SK: 370-LO/D-4467/2007 zo dňa 12.10.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/86 podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny 
právnych skutočností  
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o., Dolný Kubín 
 
Uznesenie č. 07-21/21.943: 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. 370-LO/D-4467/2007  zo dňa 12.10.2007, posúdila oznámenie zmeny licencie 
č. T/86, účastníka konania: 
 
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o. 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2  
Dolný Kubín 026 27 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

  
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č.308/2000 Z. z. na základe oznámenia účastníka 
konania 
  

mení  
 
licenciu č. T/86 na televízne vysielanie nasledovne:  
 
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/86/1997 zo dňa 15.07.1997 v znení neskorších zmien sa časť II. 
mení a znie:  

 
,,II. 

 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina , oddiel Sro, vložka č. 
10694/L, zo dňa 02.10.2007 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina , oddiel Sro, vložka č. 10694/L, zo dňa 02.10.2007 “ 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1066: 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. 370-LO/D-4467/2007, zašle ho 
účastníkovi konania spoločnosti Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r.o. a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku.  
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 22/ 
SK: 376-LO/D-4602/2007 zo dňa 24.10.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS a MMDS podľa § 
49 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: KID a.s., Poprad 
ÚP: 10:15 hod. 
 
Uznesenie č. 07-21/22.944: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom káblového 
distribučného systému a systému MMDS, v správnom konaní č. 376-LO/D-4602/2007 zo dňa 
24.10.2007, účastníka konania: 
 
KID a.s. 
Partizánska 686 
058 01 Poprad  
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

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

u d e ľ u j e 
 

spoločnosti KID a.s., Poprad 
 

 
licenciu č. T/205 

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

 
„I. 

 
(1)   Názov programovej služby: INFOTEXT 
(2)  Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)  Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne 
(4)  Územný rozsah vysielania: lokálny 
(5)   Jazyk vysielania: 90 % slovenský 
                                      10 % maďarský 

 
II. 

 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
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(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: 152/P, zo dňa 02.10.2007 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra spoločnosti, oddiel: Sa , vložka číslo: 152/P, zo dňa 
02.10.2007 
   

  III. 
 

1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 24.10.2007 (č. podania 4602/2007):  

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

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika:  0 % 
3. Dokumentárne programy:  0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné  programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy: min. 0 % 

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

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

verejnom záujme: 0 % 
4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

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

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: stránkovanie: 
100.  -  hlavná stránka 
101. – oznamy prevádzkovateľa 
200.  – oznamy mesta Rožňava 
270.  -  oznamy inštitúcií 
300.  -  inzercia  
400.  -  reklama 
500.  -  šport 
600.  -  kultúra, vzdelávanie 
700. -  infoservis 
800. -  magazín 

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

prístupom verejnosti 
  

IV. 
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1.  Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS a MMDS v meste Rožňava.  
2.  Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je spoločnosť KID, a.s., Poprad, na 

základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/47 a spoločnosť  KID, a.s., Poprad, 
na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/164. 

3.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
 - VHS, CD, DVD 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1067: 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. 376-LO/D-4602/2007, vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania.  
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 23/ 
SK: 435-LO/D-5188/2007 zo dňa 26.11.2007 
vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 101,3 MHz Košice 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 07-21/23.945: 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. 435-LO/D-5188/2007 zo dňa 26.11.2007, 
posúdila žiadosť o odňatie frekvencie 101,3 MHz Košice 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 
 

r o z h o d n u t i e : 
 
Rada podľa ustanovenia § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania  

 
odníma frekvenciu 101,3 MHz Košice, 

 
a to ku dňu právoplatného rozhodnutia o pridelení frekvencie 101,2 MHz Košice. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1068: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
435-LO/D-5188/2007 a zašle ho účastníkovi konania Slovenský rozhlas, Bratislava a požiada ho 
o vrátenie frekvenčného listu..  
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 24/ 
SK: 436-LO/D-5188/2007 zo dňa 26.11.2007 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 101,2 MHz Košice 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 07-21/24.946: 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. 
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71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 436-LO/D-5188/2007 zo dňa 26.11.2007, 
posúdila žiadosť o pridelenie frekvencie 101,2 MHz Košice 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 
 

r o z h o d n u t i e : 
 
Rada podľa ustanovenia § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania  

 
prideľuje  

 
frekvenciu 101,2 MHz Košice  

 
na vysielanie programového okruhu Slovenský rozhlas 4, Rádio_FM. 

 
Podľa ustanovenia § 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 oznámi Rade. 
 
Podľa ustanovenia § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný 
využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto 
zákonom a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie inej osobe. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1069: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
436-LO/D-5188/2007 a zašle ho účastníkovi konania Slovenský rozhlas, Bratislava spolu 
s frekvenčným listom. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 25/ 
SK: 437-LO/D-5189/2007 zo dňa 26.11.2007 
vo veci žiadosti o odňatie frekvencie 96,1 MHz Košice 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 07-21/25.947: 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. 437-LO/D-5189/2007 zo dňa 26.11.2007, 
posúdila žiadosť o odňatie frekvencie 96,1 MHz Košice 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 
 

r o z h o d n u t i e : 
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Rada podľa ustanovenia § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania  

 
odníma  

 
frekvenciu 96,1 MHz Košice, 

 
a to ku dňu právoplatného rozhodnutia o pridelení frekvencie 96,2 MHz Košice. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1070: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
437-LO/D-5189/2007 a zašle ho účastníkovi konania Slovenský rozhlas, Bratislava a požiada ho 
o vrátenie frekvenčného listu..  
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 26/  
SK: 438-LO/D-5189/2007 zo dňa 26.11.2007 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 96,2 MHz Košice 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 07-21/26.948: 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. 438-LO/D-5189/2007 zo dňa 26.11.2007, 
posúdila žiadosť o pridelenie frekvencie 96,2 MHz Košice 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 
 

r o z h o d n u t i e : 
 
Rada podľa ustanovenia § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania  

 
prideľuje  

 
frekvenciu 96,2 MHz Košice  

 
na vysielanie programového okruhu Slovenský rozhlas 3, Rádio Devín. 

 
Podľa ustanovenia § 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 oznámi Rade. 
 
Podľa ustanovenia § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný 
využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto 
zákonom a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie inej osobe. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-21/1071: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
438-LO/D-5189/2007 a zašle ho účastníkovi konania Slovenský rozhlas, Bratislava spolu 
s frekvenčným listom. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 27/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 11/2007/Ro o monitorovaní Rádia FAJN 
(monitorované dni: 3.9., 4.9., 5.9.2007) 
Vysielateľ: SERVIS SLOVAKIA, s.r.o., Žilina   číslo licencie: R/85 
 
Uznesenie č. 07-21/27.949: 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 (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 
11/2007/Ro o monitorovaní rozhlasovej programovej služby Rádio FAJN, voči vysielateľovi Servis 
Slovakia, s.r.o. začína správne konanie vo veci možného porušenia ustanovenia § 51 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z., pretože vysielateľ neoznámil Rade všetky zmeny, týkajúce sa údajov 
uvedených v žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 46 ods. 1 až 3 
a predložiť doklady o nich do 15 dní od vzniku týchto zmien. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1072: 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: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 28/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4452/175-2007      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 9.10.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4452/175-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-21/28.950: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 4452/175-2007 začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 09.10.2007 o cca. 19:00 hod. odvysielal v rámci programu Televízne 
noviny informácie týkajúce sa webovej stránky www.tnky.sk, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej 
reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1073: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
 
Úloha č. 07-21/1074: 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: 18.12.2007          Z: PKO 
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Úloha č. 07-21/1074.1:  Kancelária Rady pozve účastníka konania na ústne pojednávanie  
          Z: PKO 
K bodu 29/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4365/171-2007      
(na vysielanie reklamných šotov na zdravotné poisťovne z dňa 6. 10. 2007 a 8. 10. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4365/171-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza a  JOJ  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41 
MAC TV s.r.o.,                                                                                   číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-21/29.951: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 4365/171-2007 začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV 
s.r.o. vo veci možného porušenia  § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
08.10.2007 o cca. 18:35 hod. odvysielal v rámci reklamného bloku komunikát informujúci 
o možných negatívnych dopadoch v súvislosti s rušením zdravotných poisťovní, v ktorom mohlo 
dôjsť k prezentácii jednostranných informácií bez toho, aby bola zabezpečená všestrannosť 
informácií a názorová pluralita v rámci vysielanej programovej služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1075: 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: 18.12.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-21/29.952: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 4365/171-2007 začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti tým, že dňa 06.10.2007 o cca. 19:22 hod. odvysielal v rámci reklamného bloku 
komunikát informujúci o možných negatívnych dopadoch v súvislosti s rušením zdravotných 
poisťovní, v ktorom mohlo dôjsť k prezentácii jednostranných informácií bez toho, aby bola 
zabezpečená všestrannosť informácií a názorová pluralita v rámci vysielanej programovej služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1076: 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: 18.12.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-21/1077: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správnych konaní. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
 
K bodu 30/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4964/190-2007      
(na vysielanie programu Reportéri, príspevku Iura novit curia z dňa 6.11.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4964/190-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
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Uznesenie č. 07-21/30.953: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. na základe Správy o šetrení sťažnosti č. 4964/190-2007 smerujúcej voči 
Slovenskej televízii začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej 
televízii vo veci možného porušenia § 19 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
6.11.2007 o cca 21:05 hod. na vysielacom okruhu Jednotka odvysielal v rámci programu Reportéri 
príspevok pod názvom Iura novit curia, čím mohlo dôjsť k zásahu do ľudskej dôstojnosti 
a základných práv a slobôd iných. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1078: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné 
podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 18.12.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-21/1079: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
 
K bodu 31/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4257/172-2007      
(na vysielanie programu  Skladajme písmenká  zo dňa 28.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4257/172-2007 smerujúcej proti vysielaniu  Nautik TV 
Vysielateľ: Nautik TV spol. s r.o.                                                  číslo licencie: T/160 
 
Uznesenie č. 07-21/31.954: 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. 4257/172-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi Nautik TV 
spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti 
s tým, že dňa 28.09.2007 v programe Skladajme písmenká odvysielal o cca 16:45 hod. pieseň Čo?! 
interpretov Miky Mora a Rytmus a o cca 16:53 hod. pieseň Po-po interpretov Miky Mora, Agresora 
Lotra a Molocha Vlava, z dôvodu možného ohrozenia fyzického, psychického alebo morálneho 
vývinu maloletých, ich duševného zdravia alebo emocionálneho stavu, možného porušenia 
povinnosti zohľadniť vekovú vhodnosť programu pre maloletých pri jeho zaradení do vysielania a  
možného nesprávneho uplatnenia Jednotného systému označovania programov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1080: 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: 18.12.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-21/1081: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
 
K bodu 32/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4008/161-2007      
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(na vysielanie INFOEXPRES z dňa 13.8.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4008/161-2007 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava                        číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 07-21/32.955: 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. 4008/161-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi 
D.EXPRES, a.s. vo veci možného porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním príspevku informujúcom o postupe Okresného riaditeľstva policajného zboru 
v Petržalke pri vydávaní nových cestovných pasov odvysielaného v  programe Infoexpres o cca 
12:00 hod. dňa 13.08.2007, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť 
a nestrannosť; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského 
charakteru.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1082: 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: 18.12.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-21/1083: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
 
K bodu 33/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3997/160-2007      
(na vysielanie INFOEXPRES z dní 7.8. a 8.8.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3997/160-2007 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava                        číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 07-21/33.956: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 3997/160-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi 
D.EXPRES, a.s. vo veci možného porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním príspevku informujúcom o činnosti skupiny policajného prezídia, ktorej úlohou je 
koordinovať postup proti extrémizmu s krajmi, odvysielaný v  programe Infoexpres o cca 12:00 
hod. dňa 7.8.2007, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť 
a nestrannosť.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 07-21/33.957: 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. 3997/160-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi 
D.EXPRES, a.s. vo veci možného porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním príspevku informujúci o poklese počtu rasových trestných činov, odvysielaný v  
programe Infoexpres o cca 17:00 hod. dňa 7.8.2007, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti 
zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 07-21/33.958: 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. 3997/160-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi 
D.EXPRES, a.s. vo veci možného porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním príspevku informujúci o počte rasových trestných činov a o štatistike objasnenosti 
rasových trestných činov, odvysielaný v  programe Infoexpres o cca 17:00 hod. dňa 8.8.2007, 
v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1084: 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: 18.12.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-21/1085: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správnych  konaní. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
 
K bodu 34/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4007/159-2007     
(na vysielanie programu Noviny z dňa 6.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4007/159-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-21/34.959: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 4007/159-2007 začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV 
s.r.o. vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním príspevku Nehoda opitého vodiča v programe Noviny dňa 06.09.2007 o cca 
19:30hod., ktorý mohol spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahnuť do ľudskej 
dôstojnosti a základných práv a slobôd iných a v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1086: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
 
Úloha č. 07-21/1087: 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: 18.12.2007          Z: PKO 
 
K bodu 35/  
Kontrolný monitoring 
Správa č.79/07/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR. 
(monitorovaný deň: 7.9., 14.9.2007) 
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Vysielateľ: Quartex Group, s.r.o., Holíč               číslo licencie: T/108 
 
Uznesenie č. 07-21/35.960: 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. 79/2007/TV o monitorovaní TV 
WYWAR konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 07.09.2007 a 14.09.2007 vysielateľa 
Quartex group, s.r.o. s licenciou č. T/108 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1088: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
 
K bodu 36/  
Kontrolný monitoring 
Správa č.84/07/TV o monitorovaní vysielania eM-TV  
(monitorovaný deň: 15.10. a 22.10.2007) 
Vysielateľ: Progres Malacky s.r.o.                 číslo licencie: T/120 
 
Uznesenie č. 07-21/36.961: 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. 84/07/TV o monitorovaní eM-TV  
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 15.10.2007 a 22.10.2007 vysielateľa Progres 
Malacky s.r.o. s licenciou č. T/120 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1089: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
 
K bodu 37/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4496/176-2007      
(na vysielanie programu Črepiny z dňa 17.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4496/176-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                             číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-21/37.962 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. 4496/176-2007, vedenú voči MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1090: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
 
K bodu 38/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4153/168-2007      
(na vysielanie programu Môj najmilší hit z dňa 7.9.2007, 14.9.2007 a 21.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4153/168-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
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Uznesenie č. 07-21/38.963: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14 a) zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 4153/168-2007, 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. 07-21/1091: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
 
K bodu 39/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4466/178-2007      
(na vysielanie programu Srdcové záležitosti z dňa 23.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4466/178-2007smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-21/39.964: 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. 4466/178-2007, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. 
za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1092: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
 
K bodu 40/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4079/163-2007     
(na vysielanie reklamného spotu na týždenník Plus 7 dní z dňa 15. 9. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4079/163-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 07-21/40.965: 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. 4079/163-2007, 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. 07-21/1093: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
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K bodu 41/  
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3.štvrťrok 2007 
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
MAC TV s.r.o                                                         číslo licencie: T/39 

 
Uznesenie č. 07-21/41.966: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. na základe Informácii o štatistike o odvysielanom programe televíznych 
programových služieb za 3. štvrťrok 2007 začína správne konanie voči vysielateľovi na základe 
zákona, Slovenskej televízii vo veci možného porušenia § 25 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s možným nezabezpečením, aby európska nezávislá producia tvorila najmenej 20% 
vysielacieho času v mesiacoch júl a august 2007 na vysielacom okruhu Jednotka. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1094: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné 
podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 04.01.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-21/1094.1: Kancelária Rady pozve účastníka konania na ústne pojednávanie.  
 
           Z: PKO 
 
K bodu 42/  
SK č.: 332-PgO/O-3971/2007 zo dňa 11.09.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2967/119-2007 smerujúcej voči TV JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Výpalné metódy vymáhač. firmy / 
26.6.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39   
 
Uznesenie č. 07-21/42.967: 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. 332-PgO/O-3971/2007 MAC TV s.r.o.  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 26.6.2007 o cca 19:30hod. odvysielal príspevok Výpalné metódy vymáhač. firmy v programe 
Noviny, 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. 
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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. 07-21/1095: 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: 04.01.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-21/1096: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 14.12.2007   Z: PgO 
 
K bodu 43/  
SK č.: 331-PgO/O-3970/2007 zo dňa 11.09.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2967/119-2007 smerujúcej voči TV JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Noviny/príspevky Absurdné vymáhanie poplatkov/ 
25.06.2007 ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-21/43.968: 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. 331-PgO/O-3970/2007 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. 07-21/1097: 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 MAC 
TV s.r.o. 
T: 18.12.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-21/1098: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 14.12.2007   Z: PgO 
 
K bodu 44/  
SK č.: 364-PgO/O-4417/2007 zo dňa 09.10.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3503/126-2007 smerujúcej voči TV JOJ  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Polícia zhabala servery / 27.06.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-21/44.969: 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. 364-PgO/O-4417/2007  MAC TV s.r.o. 
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porušil 
 

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

tým, 
 
že v spravodajskom programe Noviny dňa 27.6.2007 o cca 19:30 hod. odvysielal príspevok Polícia 
zhabala servery, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1099: 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: 04.01.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-21/1100: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti  
T: 14.12.2007   Z: PgO 
 
K bodu 45/  
SK č.: 314-PgO/O-3824/2007 zo dňa 28.08.2007 
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES 
(dodržiavanie § 32 ods.12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Predpoludnie; Raňajky s Petrou; Večer / 17.03.2007; 18.03.2007; 
19.03.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                        číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 07-21/45.970: 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. rozhodla, 
že účastník správneho konania č. 314-PgO/O-3824/2007 D.EXPRES, a.s.  
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 17.03.2007 o cca 13:07 hod. v rámci programu Predpoludnie, dňa 18.03.2007 o cca 06:52 
hod. v rámci programu Raňajky s Petrou a dňa 19.03.2007 o cca 21:48 hod. v rámci programu Večer 
odvysielal informácie o službe nabite si mobil najväčšími hitmi, ktoré naplnili definíciu skrytej 
reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.   
 

za čo mu ukladá 
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v súlade s § 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. 07-21/1101: 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 D.EXPRES, a.s. 
T: 04.01.2008          Z: PKO 
 
K bodu 46/  
SK č.: 315-PgO/O-3825/2007 zo dňa 28.08.2007 
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES 
(dodržiavanie § 32 ods.12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Predpoludnie / 19.03.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                        číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 07-21/46.971: 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. rozhodla, 
že účastník správneho konania č. 315-PgO/O-3825/2007 D.EXPRES, a.s. v časti týkajúcej sa 
programu Predpoludnie zo dňa 19.03.2007 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 19.03.2007 o cca 11:59 hod. v rámci programu Predpoludnie odvysielal informácie o OTP 
Banke, ktoré naplnili definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000  Z.z.    
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 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. 07-21/1102: 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 D.EXPRES, a.s. 
T: 04.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-21/46.972: 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 
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správne konanie č. 315-PgO/O-3825/2007 vedené voči spoločnosti D.EXPRES, a.s.  podľa § 30  
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 71/1967 Zb.“) v časti týkajúcej sa programu Hemendex zo dňa 19.03.2007 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1103: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o čiastočnom zastavení  správneho konania a doručí ho 
účastníkovi konania spoločnosti D.EXPRES, a.s. 
T: 18.12.2007          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-21/46.973: 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. 7/2007/Ro o monitorovaní rozhlasovej programovej služby Rádio EXPRES začína 
správne konanie voči vysielateľovi D.EXPRES, a.s. vo veci možného porušenia  § 38 ods. 4 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 19.03.2007 o cca. 7:30 hod a o cca. 7:45 hod. 
v rámci programu Hemendex po skončení súťaže o miliónovú bankovku odvysielal informácie 
o OTP Banke, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti, aby sponzorovaný program priamo 
nepodporoval predaj, nákup tovarov alebo služieb sponzora alebo tretej osoby.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1104: 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: 18.12.2007          Z: PKO 
 
 
K bodu 47/  
SK č.: 329-PgO/O-3968/2007 zo dňa 11.09.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2737/110-2007, 2791/112-2007, 2810/115-2007 
a 3553/127-2007 smerujúcej voči TV JOJ  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Črepiny / 11.06.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-21/47.974: 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. 329-PgO/O-3968/2007, MAC 
TV s.r.o. 

 
porušil 

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

 
tým, 
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že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Črepiny zo dňa 11.06.2007 
v zodpovedajúcej kvalite, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 50.000,– Sk, slovom päťdesiattisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „ Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila. " 
 
V zmysle § 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***07KS6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1106: 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 MAC TV, s.r.o.. 
T: 04.01.2008          Z: PKO 
 
 
K bodu 48/  
SK č.: 250-PgO/O-3146/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1875/82-2007 smerujúcej voči TV Markíza  
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Televízne noviny / príspevok Nechutné video / 19.04.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-21/48.975: 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. 250-PgO/O-3416/2007 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. 07-21/1108: 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: 18.12.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-21/1109: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
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K bodu 49/  
SK č.: 251-PgO/O-3147/2007 zo dňa 03.07.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1914/85-2007 smerujúcej voči TV JOJ  
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 1 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Črepiny / príspevok Sexuálne orgie žiakov základnej školy 
z Liptovského Mikuláša / 23.04.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-21/49.976: 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. 251-PgO/O-3147/2007 MAC TV, s.r.o., 
 
I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
tým, 

 
že dňa 23.04.2007 o cca 21.45 hod. odvysielal v rámci programu Črepiny príspevok s názvom 
Sexuálne orgie žiakov základnej školy z Liptovského Mikuláša, 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 2.500.000,– Sk, slovom 
dvamiliónypäťstotisíc 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***07KS6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
II. porušil povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
tým, 

 
že dňa 23.04.2007 o cca 21.45 hod. odvysielal v rámci programu Črepiny príspevok s názvom 
Sexuálne orgie žiakov základnej školy z Liptovského Mikuláša, ktorý spôsobom svojho 
spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd,  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 2.500.000,– Sk, slovom 
dvamiliónypäťstotisíc slovenských korún. 
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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***07KS6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
III. je povinný v súlade s § 64 ods. 1 písm. b) a § 65 zákona č. 308/2000 Z.z. odvysielať oznam 
o porušení povinností uvedených v bodoch I.a II.  

Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 19 ods. 1 a 20 ods.1 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii trikrát v čase pred začiatkom vysielania programu 
Črepiny, a to pred tromi po sebe nasledujúcimi odvysielaniami programu Črepiny, pričom 
prvýkrát pri najbližšom odvysielaní programu Črepiny odo dňa doručenia rozhodnutia č. 
RP/.../2007. 

Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v písomnej a súčasne i v 
čítanej podobe bez sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára. Po prečítaní oznamu musí 
celý text oznamu zostať na obrazovke v trvaní minimálne 10 sekúnd. Účastník konania 
bezodkladne oznámi termín odvysielania oznamu Rade. Text oznamu: 

„Televízia JOJ odvysielaním príspevku „Sexuálne orgie žiakov základnej školy z Liptovského 
Mikuláša“ dňa 23.4.2007 v programe „Črepiny" porušila zákon o vysielaní a retransmisii. 
Odvysielaný príspevok zasiahol do ľudskej dôjstojnosti v ňom prezentovanej maloletej osoby 
a spôsobom svojho spracovania mohol narušiť morálny vývin maloletých divákov. Povinnosť 
odvysielať tento oznam bola uložená rozhodnutím Rady pre vysielanie a retransmisiu." 

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. 07-21/1110: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcí – pokút a odvysielanie oznamu o 
porušení zákona a doručí ho účastníkovi konania spoločnosti MAC TV s.r.o.. 
T: 04.01.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-21/1111: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
 
K bodu 50/  
SK č.: 313-PgO/O-3823/2007 zo dňa 28.08.2007 
Doplnenie: Správa č. 26/07/TV o monitorovaní Slovenskej televízie   
(dodržiavanie § 33 ods. 5 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reklamný spot na liek Betadine / 26.06.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-21/50.977: 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 
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(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 313-PgO/O-3823/2007 Slovenská televízia, vysielateľ na základe 
zákona  
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 33 ods.5 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 

že dňa 26.06.2007odvysielal na Jednotke o cca 18.41 hod. reklamný spot na liek Betadine, pri 
ktorom nezabezpečil, aby spot na liek obsahoval jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné 
prečítanie poučenia o správnom použití lieku obsiahnutého v písomnej informácií pre používateľov 
lieku pribalenej k lieku,  

 
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) 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***07KS6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1112: 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. 
T: 04.01.2008          Z: PKO 
 
K bodu 51/  
SK č.: 365-PgO/O-4418/2007 zo dňa 09.10.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3503/126-2007 smerujúcej voči TV JOJ  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Polícia zhabala servery / 28.06.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-21/51.978: 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. 365-PgO/O-4418/2007 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 28.06.2007 o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok Polícia zhabala 
servery, 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. 07-21/1113: 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: 04.01.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-21/1114: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.12.2007          Z: PgO 
 
52/Rôzne 
1/ Plán zasadnutí RVR na I. polrok 2008 
 
Uznesenie č. 07-21/52.979: Rada schvaľuje plán zasadnutí Rady na I. polrok 2008 podľa návrhu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Mimoriadna odmena riaditeľovi Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 07-21/52.980: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady 
pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 
3.marca 2004 a § 20 ods. 1  zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa 
predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac november 2007.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1114: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.12.2008          Z: OEV 
 
3/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac november 2007 
 
Uznesenie č. 07-21/52.981: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad 
o účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci november 2007 a  v  zmysle čl. 8 Štatútu Rady 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo 
dňa  03.03.2004 rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac november 2007 v plnej výške všetkým 
členom Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1115: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle 
schváleného uznesenia.  
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T: 09.12.2008          Z: OEV 
 
4/ Mimoriadne odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie 
 
Uznesenie č. 07-21/52.982: Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady 
pre vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 
v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych 
odmien pre všetkých členov Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny – za výkon 
mimoriadnych prác pre Radu spojených predovšetkým s prácami súvisiacimi s uskutočnenými 
výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií  na terestriálne vysielanie v mesiaci 
november 2007 a menovite Ing. Abrahámovi za podiel pri tvorbe návrhu rozpočtu Rady na rok 
2008.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-21/1116: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 09.12.2008          Z: OEV 
 
 
 
 
V Bratislave, 04.12.2007 
 
 
 
 
         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. 


