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Zápisnica č. 22/2007 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 18.12.2007 

o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
             
2/ SK: 434-LO/O-4721/2007  zo dňa 31.10.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Ihľany  
 
3/ SK: 451-LO/O-4888/2007 zo dňa 09.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: KTR Bytča, s.r.o., Bytča 
 
4/ SK: 450-LO/O-4886/2007 zo dňa 08.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: VTR - Komunikačné systémy, spol. s r.o., Bratislava 
 
5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
Držiteľ licencie: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš  
 
6/  SK: 445-LO/D-5234/2007  zo dňa 30.11.2007 
vo veci zmeny licencie č. T/162 na televízne vysielanie z dôvodu zmien právnych skutočností 
spoločnosti  
ÚK: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš 
 
7/  SK: 287-LO/D-3471/2007  zo dňa 31.07.2007 
vo veci predĺženia platnosti  licencie č. T/78 na televízne vysielanie  
ÚK: MTT Trnava s.r.o., Trnava 
ÚP: 10:00 hod. 
 
8/ SK: 297-LO/D-3722/2007 zo dňa 23.08.2007 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/194 
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o., Teplý Vrch 
 
9/ SK: 416-LO/D-4982/2007 zo dňa 13.11.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/185 
ÚK: City TV, s.r.o., Bratislava 
 
10/ SK: 440-LO/D-5170/2007 zo dňa 23.11.2007 
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vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/28 
ÚK: DUOSAT, spol. s r. o., Bratislava 
 
11/ SK: 467-LO/D-5356/2007 zo dňa 11.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/1 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
12/ SK: 468-LO/D-5357/2007 zo dňa 11.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/2 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
13/ SK: 469-LO/D-5358/2007 zo dňa 11.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/3 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
14/ SK: 470-LO/D-5359/2007 zo dňa 11.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/4 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
15/ SK: 471-LO/D-5360/2007 zo dňa 11.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/5 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
16/ SK: 472-LO/D-5361/2007 zo dňa 11.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/6 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
17/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
Držiteľ licencie: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad  
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey, Rádio Viva 
(monitorované programy Rádiožurnál, Infoexpres, spravodajský blok a Veľké správy z dní 15. 9. – 
15. 10. 2007) 
Vysielateľ:        číslo licencie: 
Slovenský rozhlas       vysielateľ na základe zákona 
D.EXPRES, a.s.      R/66    
OKEY RÁDIO, a.s.      R/49 
Rádio VIVA, a.s.      R/70 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4809/185-2007      
(na vysielanie TOP-TV z dňa 20.10.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4809/185-2007 smerujúcej proti vysielaniu TOP-TV 
Vysielateľ: VEPROS s.r.o., Topoľníky    číslo licencie: T/82 
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4600/179-2007      
(na vysielanie programu Noviny z dňa 23.10.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4600/179-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie:T/39 
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4153/167-2007      
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(na vysielanie programu  Noviny z dňa 16.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4153/167-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie:T/39 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.83/07/TV o monitorovaní vysielania TV B52 
(monitorovaný deň: 19.10., 26.10.2007) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov n/T.  číslo licencie:T/149 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č.86/07/TV o monitorovaní vysielania TV Karlova Ves. 
(monitorovaný deň: 19.10., 26.10.2007) 
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.  číslo licencie:T/84 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 88/07/TV o monitorovaní vysielania Bytenerg Info 
(monitorovaný deň: 15.10. a 22.10. 2007) 
Vysielateľ: Bytenerg, spol. s r.o., Medzilaborce   číslo licencie: T/124 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 12/07/Ro o monitorovaní vysielania Rádio ZET 
(monitorovaný deň: 11.9., 12.9. a 13.9. 2007) 
Vysielateľ: RM PROGRES s.r.o., Žilina   číslo licencie: R/80 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 89/2007/TV o monitorovaní vysielania televízie Markíza  
(monitorovaný program Paľba z  dňa 05.11.2007) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.      číslo licencie: T/41 
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4832/183-2007      
(na vysielanie programu Reflex z dňa 1.11.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4832/183-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
28/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4185/170-2007      
(na vysielanie programu Noviny PLUS z dňa 26.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4185/170-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39  
 
29/SK č.: 362-PgO/O-4415/2007 zo dňa 09.10.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3853/151-2007 smerujúcej voči NAUTIK TV 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Spravodajstvo Televízie Nautik / 27.07.2007) 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o.                                                          číslo licencie: T/160                                                 
 
30/SK č.: 357-PgO/O-4248/2007 zo dňa 25.09.2007 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2.štvrťrok 
2007 
(dodržiavanie § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň:  európska nezávislá produkcia / apríl, máj, jún 2007 na vys. okruhu 
Jednotka; máj 2007 na vys. okruhu Dvojka) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                                    
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31/SK č.: 410-PgO/O-4943/2007 zo dňa 06.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti 3752/139-2007, 3753/140-2007, 3754/141-2007, 3755/142-
2007, 3756/143-2007, 3757/144-2007, 3761/145-2007, 3773/146-2007, 3775/148-2007, 3776/149-
2007  
(dodržiavanie § 19 ods.1 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Televízne noviny / príspevok Tragická nehoda / 24.08.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol s r.o.                                         číslo licencie: T/41 
 
32/SK č.: 411-PgO/O-4944/2007 zo dňa 06.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 3752/139-2007, 3753/140-2007, 3754/141-2007, 3755/142-
2007, 3756/143-2007, 3757/144-2007, 3761/145-2007, 3773/146-2007, 3775/148-2007, 3776/149-
2007  
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 4 a 5 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Reflex / 24.08.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 
 
33/SK č.: 413-PgO/O-4946/2007 zo dňa 06.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 3688/137-2006 a č. 3726/138-2007 
(dodržiavanie § 20 ods.3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Nonstop hity / 16.08.2007) 
ÚK: OKEY Rádio, a.s.                                                                      číslo licencie: R/49 
 
34/SK č.: 318-PgO/O-3828/2007 zo dňa 28.08.2007 
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES  
(dodržiavanie § 35 ods. 8 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Hemendex / 19.03.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
 
35/SK č.: 355-PgO/O-4245/2007 zo dňa 25.09.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3112/122-2007 smerujúcej voči STV  
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Klavírista / 06.07.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                    
 
36/SK č.: 335-PgO/O-3972/2007 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 vymáh. firmy/ 
29.06.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
 
37/SK č.: 360-PgO/O-4412/2007 zo dňa 09.10.2007 
Doplnenie: Správa č. 64/07/TV o monitorovaní vysielania TV JOJ   
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevok Dôveryhodnosť „Mečiarovho 
CD“/10.09.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
 
38/Rôzne 
 
Ústne pojednávania: 
10:00 hod. – MTT Trnava s.r.o., Trnava 
 
 

******************* 
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K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 1116 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 07-22/1.983: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 434-LO/O-4721/2007  zo dňa 31.10.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Ihľany  
 
Uznesenie č. 07-22/2.984: 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., v správnom 
konaní č. 434-LO/O-4721/2007 zo dňa 31.10.2007, vo veci možného  prevádzkovania retransmisie 
v obci Ihľany  bez oprávnenia ( § 17 ods. 1písm. h)  zákona č. 308/2000 Z.z.), účastníkom konania:   
 
Obec Ihľany 
Obecný úrad 
059 94 Ihľany  
 
po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
zastavuje 

 
správne konanie č.434-LO/O-4721/2007, nakoľko odpadol dôvod  konania začatého na podnet 
správneho orgánu. 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1117: Kancelária Rady zašle Obci Ihľany rozhodnutie o zastavení konania. 
T: 18.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 451-LO/O-4888/2007 zo dňa 09.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: KTR Bytča, s.r.o., Bytča 
 
Uznesenie č. 07-22/3.985: 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. 451-
LO/O-4888/2007 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“): 
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KTR Bytča, s.r.o. 
Námestie SR č. 1 
014 01 Bytča 
 

porušil 
 

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

tým,  
 

že neoznámil Rade zmenu ponuky programových služieb v meste Bytča:  
1. zaradenie programových služieb JETIX, TV NAUTIK, JOJ, Discovery, Animal Planet, 

AXN, Viasat History, TV Patriot, Viasat Explorer, Rádio Frontinus, Rádio Regina, Rádio 
EXPRES, Jemné melódie, 

2. vyradenie programových služieb: TV Naša, PRIMA, VIVA,  
Rádio_FM, FUN RADIO, Rádio TWIST (resp. VIVA) 

 
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. 07-22/1118: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v SK: 451-LO/O-
4888/2007 zo dňa 09.11.2007 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti KTR Bytča, s.r.o., Bytča. 
T: 18.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 450-LO/O-4886/2007 zo dňa 08.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: VTR - Komunikačné systémy, spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-22/4.986: 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. 450-
LO/O-4886/2007 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“): 
 
VTR-Komunikačné systémy, spol. s r.o. 
Zelinárska 8 
821 08 Bratislava 
 

porušil 
 

ustanovenie § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že neoznámil Rade:  
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1. zmenu ponuky programových služieb v obci Slovenský Grob: 

- zaradenie programových služieb: EUROSPORT, ČT2, ČT1, TV Pezinok, MOOOBY, TV 
NAUTIK, TA3, Jetix, Galaxia, TV NOE, JOJ, 
- vyradenie programových služieb: PRO7, ORF1, SAT1, VIVA 1, Rádio Slovensko, Rádio 
Devín, Rádio_FM, Rádio Regina; FUN RADIO, Rádio TWIST, OKEY rádio, BBC Slovensko, 
City Rádio B1, Rádio EXPRES, 

2. zmenu sídla spoločnosti z adresy Pri Dynamitke 11/a, Bratislava na súčasnú adresu Zelinárska 8, 
Bratislava. 

 
teda každú zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie do 15 dní odo dňa vzniku 
týchto zmien, 

 
za čo mu ukladá 

  
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu –  upozornenie na  
porušenie zákona. 

 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila. 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1119: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v SK: 450-LO/O-
4886/2007 zo dňa 08.11.2007 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti VTR-Komunikačné 
systémy, spol. s r.o., Bratislava. 
T: 18.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
Držiteľ licencie: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš  
 
Uznesenie č. 07-22/5.987: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., ´ 
 

začína 
 
správne konanie proti držiteľovi  licencie č. T/162, spoločnosti : 
 
TV Liptov, s.r.o.  
Štúrova 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 
 
z dôvodu možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľom s licenciou  č. /162, 
pretože držiteľ licencie neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu do 15 dní 
odo dňa vzniku týchto zmien, týkajúcich sa zmien v konaní za spoločnosť.  
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1120: Kancelária Rady oznámi  vysielateľovi, spol. TV Liptov, s.r.o., Liptovský 
Mikuláš začiatok správneho konania vo veci možného porušenia 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
a požiada o vyjadrenie sa k predmetu veci v lehote 15 dní od tohto doručenia.   
T: 10.01.2008          Z: LO 
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K bodu 6/  
SK: 445-LO/D-5234/2007  zo dňa 30.11.2007 
vo veci zmeny licencie č. T/162 na televízne vysielanie z dôvodu zmien právnych skutočností 
spoločnosti  
ÚK: TV Liptov, s.r.o., Liptovský Mikuláš 
 
Uznesenie č. 07-22/6.988: 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. 445-LO/D-5234/2007 zo dňa 30.11.2007 
posúdila  doručené oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
TV Liptov, s.r.o.  
Štúrova 1989/41 
031 42 Liptovský Mikuláš 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - zmeny konateľa  spoločnosti TV Liptov, s.r.o. a 
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

  
mení 

 
licenciu č. T/162 na televízne  vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí  o udelení licencie č. T/162/2004 zo dňa 26.10.2004  v znení neskoršie 
vykonaných zmien sa časť II. mení  takto: 

 
„II.  

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

právach vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo 
dňa 29.10.2007, vložka číslo 14882/L, zoznam výpisov č. V-13176/07.   

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 29.10.2007, vložka číslo 14882/L, zoznam 
výpisov č. V-13176/07.   

 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1121: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní č. 445-LO/D-5234/2007 a zašle ho účastníkovi konania , spol. TV Liptov, s.r.o., Liptovský 
Mikuláš.   
T: 18.01.2008           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 287-LO/D-3471/2007  zo dňa 31.07.2007 
vo veci predĺženia platnosti  licencie č. T/78 na televízne vysielanie  
ÚK: MTT Trnava s.r.o., Trnava 
ÚP: 10,00 hod 
 
Uznesenie č. 07-22/7.989: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
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príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 287-LO/D-3471/2007 zo dňa 31.07.2007, 
posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie na  televízne vysielanie č. T/78 podľa § 52 ods. 2 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania: 
 
Mestská televízia Trnava s.r.o. 
Hlavná 1 
917 01 Trnava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
   

rozhodnutie: 
 

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

predlžuje 
 
platnosť licencie na televízne vysielanie č. T/78  o 12 rokov  
 
a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

mení 
 
licenciu na televízne  vysielanie č. T/78 nasledovne: 
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie  č. T/78/96 zo dňa 16.12.1996 v znení neskorších zmien sa 
menia a v úplnom znení sú nasledovné:  
 

I. 
1. Názov programovej služby: Mestská televízia Trnava 
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: regionálne  vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Spôsob vysielania:  
 terestriálne - Trnava,  kanál 53.  

prostredníctvom KDS v lokalitách: Trnava 
 

II. 
 

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

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 
01.08.2007, vložka číslo:10172/T 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 01.08.2007, vložka číslo:10172/T 

 
III.   

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

Rade dňa 12.11.2007 (č.p.d. 4951) : 
a) Programová služba (100%) 
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1.  Doplnkové vysielanie: max 61 % 
2.  Programy: min. 39 % 

b) Programy (100%) 
1. Spravodajstvo:  46% 
2. Publicistika: min. % 

 2.1 Politická publicistika:  % 
2.2 Ostatná publicistika:  41% 

3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy : 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 10 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 3 % 
9. Športové programy: 0 % 

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

vysielacieho času: 0 % 
3. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 

záujme: min. 20 % 
4. Navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej 

programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: min. 2,2% 
5. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: 0 % 
6. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným 

prístupom verejnosti 
7. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti (podľa 

§ 20 ods. 8  zákona č. 308/2000 Z.z. ): nevzťahuje sa 
8. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 

programovej služby: 101 Prehľad teletextu, 150 Kam v Trnave? 110 Oznamy mesta 160 Počasie 
200 Šport 300 TV program 400 Kultúra 500 Trh práce 600 Trnavské inštitúcie 700 Región 800 
Reklama 850 Inzercia 

 
IV. 

 
1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. 

Podľa § 68 ods.6 zákona č. 308/2000 Z. z je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov 
frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je 
povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie 
v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania 
oznámiť Rade. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný  list č. 5166/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002, 
vydaný Telekomunikačným úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia 
frekvenčného spektra Slovenskej republiky prideľuje: 

      Frekvencia:    53.  kanál  
      Lokalita:    Trnava 
      Frekvenčný list:                    5166/OSFS-02,  zo dňa 27.05.2002 
      Frekvencia sa prideľuje do: 17.01.2009 

 
 
2.1 Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti VTR – 

Komunikačné systémy, spol. s r.o. Bratislava a prostredníctvom KDS spoločnosti 
PEEM Slovakia spol. s r.o., Trnava.  

2.2 Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je spoločnosť VTR – 
Komunikačné systémy, spol. s r.o. Bratislava, na základe rozhodnutia o registrácii 
retransmisie č. TKR/86 a spoločnosť PEEM Slovakia spol. s r.o., Trnava na základe 
rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/266.  
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3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD,CD, 

videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1122: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 287-
LO/D-3471/2007, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.  
T: 04.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 297-LO/D-3722/2007 zo dňa 23.08.2007 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/194 
ÚK: MH-INSTINCT s.r.o., Teplý Vrch 
 
Uznesenie č. 07-22/8.990: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. 
z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade 
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila 
oznámenie o zmene licencie č. T/194 na televízne vysielanie prostredníctvom káblového 
distribučného systému, v správnom konaní č. 297-LO/D-3722/2007, účastníka konania: 
 
MH-INSTINCT s.r.o. 
Padarovce 89 
980 23 Teplý Vrch 
  
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/194: 
  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/194/2007 zo dňa 09.01.2007 sa menia takto: 

1. Článok III., bod 1) sa mení a znie: 
„Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby,  doručenej 
Rade dňa 22.11.2007 (č.d.p. 5141/2007) 

  
a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max. 80,16  % 
     2. Programy : min. 19,84 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 0% 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika:  0% 
 2.2 Ostatná publicistika:   28 % 
3. Dokumentárne programy:  0 % 
4. Dramatické programy:  0% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 63 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
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7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy:  9 %“ 

 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1123: 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. 297-LO/D-3722/2007, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MH-INSTINCT s.r.o., Teplý 
Vrch. 
T: 18.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 416-LO/D-4982/2007 zo dňa 13.11.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/185 
ÚK: City TV, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-22/9.991: 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 zmenu licencie č. T/185 na televízne vysielanie prostredníctvom káblového 
distribučného systému, v správnom konaní č. 416-LO/D-4982/2007 zo dňa 13.11.2007, účastníka 
konania: 
 
City TV, s.r.o. 
Prokopova 1 
851 01 Bratislava 
  
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. 5 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania  
 

mení 
 

licenciu č. T/185, takto: 
  
1. Článok I., bod (3) sa mení a znie: „Časový rozsah vysielania: 18 hodín denne/504 hodín mesačne 
2. Článok III. v bode 1) sa mení a znie: 

    „1)       Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 20.11.2007 (č. podania 5119/2007):  

     a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max.  20% 
     2. Programy : min.80  % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 5 % 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 94 % 
3. Dokumentárne programy: 1 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
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7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy: min. 0 %“ 

 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1124: 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. 416-LO/D-4982/2007, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti City TV, s.r.o., Bratislava. 
T: 18.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 440-LO/D-5170/2007 zo dňa 23.11.2007 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/28 
ÚK: DUOSAT, spol. s r. o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 07-22/10.992: 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. 440-LO/D-5170/2007 zo dňa 23.11.2007, posúdila žiadosť 
o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/28 účastníka konania 

 
DUOSAT, spol. s r. o. 
Galbavého 1 
841 01 Bratislava 
 
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 § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

zrušuje 
 
registráciu retransmisie č. TKR/28 spoločnosti DUOSAT, spol. s r. o., Bratislava. 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1125: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví a zašle rozhodnutie o zrušení registrácie retransmisie č. TKR/28 
účastníkovi konania, spoločnosti DUOSAT, spol. s r. o., Bratislava. 
T: 18.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 467-LO/D-5356/2007 zo dňa 11.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/1 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 07-22/11.993: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
467-LO/D-5356/2007 začatom 11.12.2007, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. 
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o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 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 ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu č. RD/1 zo dňa 20.11.2007 

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby takto: 
 
Bod č. 1 sa mení a znie: 
1. „Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+“ 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1126: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
467-LO/D-5356/2007 a zašle ho účastníkovi konania, Slovenskému rozhlasu. 
T: 18.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 468-LO/D-5357/2007 zo dňa 11.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/2 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 07-22/12.994: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
468-LO/D-5357/2007 začatom 11.12.2007, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 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 ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 



 15

 
licenciu č. RD/2 zo dňa 20.11.2007 

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby takto: 
 
Bod č. 1 sa mení a znie: 
2. „Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+“ 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1127: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
468-LO/D-5357/2007 a zašle ho účastníkovi konania, Slovenskému rozhlasu. 
T: 18.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 469-LO/D-5358/2007 zo dňa 11.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/3 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 07-22/13.995: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
469-LO/D-5358/2007 začatom 11.12.2007, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 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 ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu č. RD/3 zo dňa 20.11.2007 

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby takto: 
 
Bod č. 1 sa mení a znie: 
1. „Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+“ 
 

uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1128: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
469-LO/D-5358/2007 a zašle ho účastníkovi konania, Slovenskému rozhlasu. 
T: 18.01.2008          Z: LO 
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K bodu 14/ 
SK: 470-LO/D-5359/2007 zo dňa 11.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/4 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 07-22/14.996: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
470-LO/D-5359/2007 začatom 11.12.2007, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 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 ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu č. RD/4 zo dňa 20.11.2007 

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby takto: 
 
Bod č. 1 sa mení a znie: 
1. „Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+“ 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1129: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
470-LO/D-5359/2007 a zašle ho účastníkovi konania, Slovenskému rozhlasu. 
T: 18.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 471-LO/D-5360/2007 zo dňa 11.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/5 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 07-22/15.997: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
471-LO/D-5360/2007 začatom 11.12.2007, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
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817 55 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 ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu č. RD/5 zo dňa 20.11.2007 

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby takto: 
 
Bod č. 1 sa mení a znie: 
1. „Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+“ 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1130: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
471-LO/D-5360/2007 a zašle ho účastníkovi konania, Slovenskému rozhlasu. 
T: 18.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 472-LO/D-5361/2007 zo dňa 11.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/6 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 07-22/16.998: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
472-LO/D-5361/2007 začatom 11.12.2007, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 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 ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
mení 

 
licenciu č. RD/6 zo dňa 20.11.2007 

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby takto: 
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Bod č. 1 sa mení a znie: 
1. „Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+“ 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1131: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
472-LO/D-5361/2007 a zašle ho účastníkovi konania, Slovenskému rozhlasu. 
T: 18.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.  
Držiteľ licencie: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad  
 
Uznesenie č. 07-22/17.999: 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., podľa  § 68 ods. 7 písm. a)  
zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
začína správne konanie  

 
vo veci možného nevyužívania frekvencie 89,8 MHz  Prešov na účely, na ktoré mu bola pridelená. 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1132: 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 – požiada ho o vyjadrenie sa k stavu veci.  
T: 18.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey, Rádio Viva 
(monitorované programy Rádiožurnál, Infoexpres, spravodajský blok a Veľké správy z dní 15. 9. – 
15. 10. 2007) 
Vysielateľ:        číslo licencie: 
Slovenský rozhlas       vysielateľ na základe zákona 
D.EXPRES, a.s.      R/66    
OKEY RÁDIO, a.s.      R/49 
Rádio VIVA, a.s.      R/70 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1000: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio VIVA a.s. vo 
veci možného porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o drogách na školách a 
v príspevku informujúcom o rokovaní o II. dôchodkovom pilieri odvysielaných v  programe Veľké 
správy Rádia VIVA  dňa 20.09.2007 o cca 18:00 hod.   
 
uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-22/1133: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1001: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio VIVA a.s. vo 
veci možného porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o rokovaní parlamentu 
o návrhu zákona o sociálnom poistení odvysielanom v  programe Veľké správy Rádia VIVA  dňa 
21.09.2007 o cca 18:00 hod.   
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1134: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1002: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio VIVA a.s. vo 
veci možného porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o rokovaní vlády v Tisovci 
odvysielanom v  programe Veľké správy Rádia VIVA  dňa 26.09.2007 o cca 18:00 hod.   
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1135: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1003: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio VIVA a.s. vo 
veci možného porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o petícii proti zmenám v II. 
dôchodkovom pilieri a v príspevku informujúcom o vyjadreniach Roberta Fica o dôchodcovských 
správcovských spoločnostiach odvysielaných v  programe Veľké správy Rádia VIVA  dňa 
01.10.2007 o cca 18:00 hod.  
 
uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-22/1136: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1004: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio VIVA a.s. vo 
veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o vyjadrení Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR ku kauze Privilégium odvysielaných v programe Veľké správy 
Rádia VIVA  dňa 10.10.2007 o cca 18:00 hod.  
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1137: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1005: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio VIVA a.s. vo 
veci možného porušenia  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o kritizovaní budúceho 
štátneho rozpočtu odvysielanom v  programe Veľké správy Rádia VIVA  dňa 12.10.2007 o cca 18:01 
hod.  
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1138: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1006: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o rokovaní tripartity 
odvysielanom v  programe Infoexpres  dňa 17.09.2007 o cca 12.00 hod.   
 
uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 07-22/1139: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1007: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o zmenách pri získavaní 
úverov odvysielanom v  programe Infoexpres  dňa 19.09.2007 o cca 12:00 hod.   
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1140: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1008: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o nových autách pre 
policajný zbor odvysielanom v  programe Infoexpres  dňa 21.09.2007 o cca 17:00 hod.   
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1141: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1009: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o luxusných apartmánoch 
pri mestskom parku v Košiciach odvysielanom v  programe Infoexpres  dňa 24.09.2007 o cca 12:00 
hod.   
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1142: 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.  
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T: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1010: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o obvineniach R.Fica voči  
guvernérovi NBS z korupcie pri udeľovaní licencií dôchodkovým správcovským spoločnostiam 
odvysielanom v  programe Infoexpres  dňa 01.10.2007 o cca 12:00 hod.   
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1143: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1011: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o koncoročných výdavkoch 
ministerstiev odvysielanom v  programe Infoexpres  dňa 02.10.2007 o cca 17:00 hod.   
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1144: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1012: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o názore ochranárov, podľa 
ktorých sa R.Fico správal ako jadrový lobista a v príspevku o netransparentnosti štátnych zákaziek  
odvysielaných v  programe Infoexpres  dňa 03.10.2007 o cca 12:00 hod.   
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1145: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
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Uznesenie č. 07-22/18.1013: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku o kauze Hedviga Malinová odvysielanom 
v  programe Infoexpres  dňa 04.10.2007 o cca 12:00 hod.   
  
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1146: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1014: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku o nedostatku financií v zdravotníctve 
odvysielanom v  programe Infoexpres dňa 11.10.2007 o cca 12:00 hod.   
  
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1147: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1015: 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 komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o nejednotnom názore 
koalície pred rokovaním parlamanetu o dôchodkových zmenách odvysielanom v  programe 
Infoexpres dňa 12.10.2007 o cca 12:00 hod.   
  
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1148: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 07-22/18.1016: 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 
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(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio 
Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 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 možným 
nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti v príspevku informujúcom o postoji R.Fica voči 
obchodným reťazcom odvysielanom v programe Infoexpres dňa 15.10.2007 o cca 12:00 hod.   
  
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1149: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4809/185-2007      
(na vysielanie TOP-TV z dňa 20.10.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4809/185-2007 smerujúcej proti vysielaniu TOP-TV 
Vysielateľ: VEPROS s.r.o., Topoľníky    číslo licencie: T/82 
 
Uznesenie č. 07-22/19.1017: 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., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 4809/185-2007 začína 
správne konanie voči vysielateľovi VEPROS s.r.o vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným nezabezpečením používania štátneho 
jazyka v rámci vysielania programu A Jánsky emlékérmek átadása/ Slávnostné odovzdanie Jánskych 
plakiet dňa 20.10.2007. 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1150: 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: 08.01.2008          Z: LO 
 
Uznesenie č. 07-22/19.1018: 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., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 4809/185-2007 začína 
správne konanie voči vysielateľovi VEPROS s.r.o vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 
písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s trvalým neoznačovaním programovej služby 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) dňa 20.10.2007. 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1151: 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: 08.01.2008          Z: LO 
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Uznesenie č. 07-22/19.1019: 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., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 4809/185-2007 začína 
správne konanie voči vysielateľovi VEPROS s.r.o vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 
písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vysielateľ neposkytol Rade na vyžiadanie 
súvislý záznam vysielania zo dňa 20.10.2007. 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1152: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4600/179-2007      
(na vysielanie programu Noviny z dňa 23.10.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4600/179-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie:T/39 
 
Uznesenie č. 07-22/20.1020: 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. 4600/179-2007 začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV 
s.r.o. vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním príspevku Brat zavraždil sestru v programe Noviny dňa 23.10.2007 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 nesprávnemu uplatneniu Jednotného 
systému označovania programov, v súvislosti s možným  použitím obrazových príspevkov 
šokujúceho charakteru v rozsahu, ktorý nebol nevyhnutný pre pochopenie informácie vyplývajúcej 
z predmetného príspevku 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1153: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 04.01.2008          Z: PgO 
 
Úloha č. 07-22/1154: 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: 08.01.2008          Z: PKO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4153/167-2007      
(na vysielanie programu  Noviny z dňa 16.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4153/167-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie:T/39 
 
Uznesenie č. 07-22/21.1021: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
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a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy  o šetrení sťažnosti č. 4153/167-2007 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína 
správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 a § 16 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním príspevku pod názvom Policajti v tieni 
mafiánov v programe Noviny zo dňa 16.09.2007 o cca 19:30hod. z dôvodu možného nesprávneho 
uplatnenia Jednotného systému označovania programov tým, že pri výrobe spravodajského 
programu vysielateľ nezabezpečil, aby obrazové príspevky, ktoré tvorili integrálnu súčasť 
informácie, boli zobrazené bez dôrazu na efekt šokovania alebo senzácie a v rozsahu nevyhnutnom 
pre pochopenie informácie a z dôvodu možného nezabezpečenia nestrannosti a objektívnosti 
v príspevku.  
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1155: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-22/1156: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 04.01.2008          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.83/07/TV o monitorovaní vysielania TV B52 
(monitorovaný deň: 19.10., 26.10.2007) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov n/T.  číslo licencie:T/149 
 
Uznesenie č. 07-22/22.1022: 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. 83/2007/TV o monitorovaní TV B52 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 19.10.2007 a 26.10.2007 vysielateľa TELECOM 
TKR, s.r.o. s licenciou č. T/149 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1157: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.01.2008          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.86/07/TV o monitorovaní vysielania TV Karlova Ves. 
(monitorovaný deň: 19.10., 26.10.2007) 
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o.  číslo licencie:T/84 
 
Uznesenie č. 07-22/23.1023: 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. 86/2007/TV o monitorovaní TV 
Karlova Ves konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 19.10.2007 a 26.10.2007 vysielateľa 
Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. s licenciou č. T/84 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1158: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
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T: 04.01.2008          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 88/07/TV o monitorovaní vysielania Bytenerg Info 
(monitorovaný deň: 15.10. a 22.10. 2007) 
Vysielateľ: Bytenerg, spol. s r.o., Medzilaborce   číslo licencie: T/124 
 
Uznesenie č. 07-22/24.1024: 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. 88/07/TV o monitorovaní Bytenerg 
Info konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 15.10.2007 a 22.10.2007 vysielateľa 
Bytenerg spol. s r.o. s licenciou č. T/124 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov.  

 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1159: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.01.2008          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 12/07/Ro o monitorovaní vysielania Rádio ZET 
(monitorovaný deň: 11.9., 12.9. a 13.9. 2007) 
Vysielateľ: RM PROGRES s.r.o., Žilina   číslo licencie: R/80 
 
Uznesenie č. 07-22/25.1025: 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. 12/07/Ro o monitorovaní 
programovej služby Rádio ZET konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 11.09.2007, 
12.09.2007 a 13.09.2007 vysielateľa RM PROGRES s.r.o., Žilina  s licenciou č. R/80 nebolo 
zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1160: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.01.2008          Z: PgO 
 
K bodu 26/  
Kontrolný monitoring 
Správa č. 89/2007/TV o monitorovaní vysielania televízie Markíza  
(monitorovaný program Paľba z  dňa 05.11.2007) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.      číslo licencie: T/41 
 
Nebolo prijaté uznesenie. 
 
K bodu 27/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.4832/183-2007      
(na vysielanie programu Reflex z dňa 1.11.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4832/183-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-22/27.1027: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
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predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. 
preverila sťažnosť evidovanú pod č. 4832/183-2007, 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. 07-22/1162: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.01.2008          Z: PgO 
 
K bodu 28/  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4185/170-2007      
(na vysielanie programu Noviny PLUS z dňa 26.9.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4185/170-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 07-22/28.1028: 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. 4185/170-2007, vedenú voči vysielateľovi 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. 07-22/1163: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.01.2008          Z: PgO 
 
K bodu 29/  
SK č.: 362-PgO/O-4415/2007 zo dňa 09.10.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3853/151-2007 smerujúcej voči NAUTIK TV 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Spravodajstvo Televízie Nautik / 27.07.2007) 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o.                                                          číslo licencie: T/160                     
 
Uznesenie č. 07-22/29.1029: 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. 362-PgO/O-4415/2007 NAUTIK TV spol. s r.o.  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 27.7.2007 o cca 19:55hod. odvysielal v programe Spravodajstvo Televízie Nautik príspevok 
informujúci o návšteve polície v sídle TV Nautik, v ktorom došlo k nezabezpečeniu nestrannosti 
a objektívnosti, 
 

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. 07-22/1164: 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: 18.01.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-22/1165: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 04.01.2008   Z: PgO 
 
K bodu 30/  
SK č.: 357-PgO/O-4248/2007 zo dňa 25.09.2007 
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2.štvrťrok 
2007 
(dodržiavanie § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň:  európska nezávislá produkcia / apríl, máj, jún 2007 na vys. okruhu 
Jednotka; máj 2007 na vys. okruhu Dvojka) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 07-22/30.1030: 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. 357-PgO/O-4248/2007 Slovenská televízia, vysielateľ na 
základe zákona 
 

porušil  
 

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

tým, 
 
že v mesiacoch apríl, máj a jún 2007 na vysielacom okruhu Jednotka a v mesiaci máj 2007 na 
vysielacom okruhu Dvojka nezabezpečil, aby európska nezávislá produkcia tvorila najmenej 
20% vysielacieho času, 

 
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. 07-22/1166: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 18.01.2007          Z: PKO 
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K bodu 31/  
SK č.: 410-PgO/O-4943/2007 zo dňa 06.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti 3752/139-2007, 3753/140-2007, 3754/141-2007, 3755/142-
2007, 3756/143-2007, 3757/144-2007, 3761/145-2007, 3773/146-2007, 3775/148-2007, 3776/149-
2007  
(dodržiavanie § 19 ods.1 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Televízne noviny / príspevok Tragická nehoda / 24.08.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol s r.o.                                         číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-22/31.1031: 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. 410-PgO/O-4943/2007 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o.  

 
I. p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 24.08.2007 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok 
Tragická nehoda, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej 
dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,  

 
uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1.000.000,– Sk, slovom jedenmilión 
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 

II. p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že dňa 24.08.2007 o cca 19:00 hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok 
Tragická nehoda, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania 
programov, pretože nezabezpečil, aby obrazové zábery, ktoré tvoria integrálnu súčasť informácie, 
boli zobrazené v rozsahu nevyhnutnom pre pochopenie informácie a bez dôrazu na efekt šokovania 
alebo senzácie, 
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uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1167: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 18.01.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-22/1168: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 04.01.2008          Z: PgO 
 
K bodu 32/  
SK č.: 411-PgO/O-4944/2007 zo dňa 06.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 3752/139-2007, 3753/140-2007, 3754/141-2007, 3755/142-
2007, 3756/143-2007, 3757/144-2007, 3761/145-2007, 3773/146-2007, 3775/148-2007, 3776/149-
2007  
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 4 a 5 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Reflex / 24.08.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 07-22/32.1032: 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. 411-PgO/O-4944/2007 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o. 

 
I. porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 24.08.2007 o cca 19:26 hod. odvysielal v rámci programu Reflex príspevok informujúci 
o tragickej dopravnej nehode, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do 
ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,  

 
uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 
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1. 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 3.000.000,– Sk, slovom 
trimilióny slovenských korún. 

 
uznesenie bolo prijaté. 
 
2. podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. b) a § 65 zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - odvysielanie 

oznamu o porušení zákona. 
 
Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o 
vysielaní a retransmisii a to pred tromi po sebe nasledujúcimi odvysielaniami programu Reflex, 
pričom prvýkrát pri najbližšom odvysielaní programu Reflex 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 Markíza odvysielaním príspevku o  tragickej dopravnej nehode v programe 
Reflex dňa 24.08.2007 porušila zákon o vysielaní a retransmisii. Príspevok spôsobom svojho 
spracovania, najmä odvysielaním detailných záberov na umierajúcu obeť nehody, zasiahol do 
ľudskej dôstojnosti obete nehody. 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.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 

 
uznesenie bolo prijaté. 

 
II. porušil 

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

 
tým,  

 
že dňa 24.08.2007 o cca 19:26 hod. odvysielal v rámci programu Reflex príspevok informujúci 
o tragickej dopravnej nehode, pri ktorého zaradení do vysielania nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť 
pre maloletých,  
 

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

 
uznesenie bolo prijaté. 
 

III.  porušil 
 

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

 
že dňa 24.08.2007 o cca 19:26 hod. odvysielal v rámci programu Reflex príspevok informujúci 
o tragickej dopravnej nehode, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
označovania programov,  

 
uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07, KS 6548. 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1169: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 18.01.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-21/1170: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.01.2008          Z: PgO 
 
K bodu 33/  
SK č.: 413-PgO/O-4946/2007 zo dňa 06.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 3688/137-2006 a č. 3726/138-2007 
(dodržiavanie § 20 ods.3 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Nonstop hity / 16.08.2007) 
ÚK: OKEY Rádio, a.s.                                                                      číslo licencie: R/49 
 
Uznesenie č. 07-22/33.1033:  
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. 413-PgO/O-
4946/2007 vedené voči spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s. podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1171: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania  a doručí ho účastníkovi 
konania.  
T: 28.12.2007          Z: PKO 
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Úloha č. 07-22/1172: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.01.2008          Z: PgO 
       
K bodu 34/  
SK č.: 318-PgO/O-3828/2007 zo dňa 28.08.2007 
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní vysielania Rádia EXPRES  
(dodržiavanie § 35 ods. 8 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Hemendex / 19.03.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 07-22/34.1034: 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. 318-PgO/O-3828/2007 D.EXPRES, a.s. 
 

 
porušil povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
dňa 19.03.2007 o cca 5:13 hod. v rámci programu Hemendex odvysielal dlhšie reklamné oznámenie 
bez zreteľného oddelenia daného programu slovným upozornením, informujúcim o jeho komerčnom 
charaktere, 

 
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. 07-22/1173: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 18.01.2008          Z: PKO 
 
K bodu 35/  
SK č.: 355-PgO/O-4245/2007 zo dňa 25.09.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3112/122-2007 smerujúcej voči STV  
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Klavírista / 06.07.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                    
 
Uznesenie č. 07-22/35.1035: 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. 355-PgO/O-4245/2007 Slovenská televízia, vysielateľ na 
základe zákona  

 
porušil  
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povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že dňa 06.07.2007 o cca 19:04 hod. odvysielal v upútavke na program Klavírista scény násilia, 

 
uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***07 KS 6548. 
 
uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 07-22/1174: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 18.12.2007          Z: PKO 
 
K bodu 36/  
SK č.: 335-PgO/O-3972/2007 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 vymáh. firmy/ 
29.06.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-22/36.1036: 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. 335-PgO/O-3972/2007  MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že v spravodajskom programe Noviny dňa 29.6.2007 odvysielal príspevok Výpalné metódy vymáh. 
firmy, 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. 
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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. 07-22/1175: 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: 18.01.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 07-22/1176: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti  
T: 04.01.2008          Z: PgO 
 
K bodu 37/  
SK č.: 360-PgO/O-4412/2007 zo dňa 09.10.2007 
Doplnenie: Správa č. 64/07/TV o monitorovaní vysielania TV JOJ   
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Noviny/príspevok Dôveryhodnosť „Mečiarovho 
CD“/10.09.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 07-22/37.1037: 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. 360-PgO/O-4412/2007  MAC TV  s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že v spravodajskom programe Noviny zo dňa 10.9.2007 odvysielal príspevok Dôveryhodnosť 
„Mečiarovho“ CD, v ktorom nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť, 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákon 
 
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. 07-22/1177: 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: 18.01.2008          Z: PKO 
 
38/Rôzne 
1. Čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiac november 2007 
 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov za mesiac november 2007. 
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V Bratislave, 18.12.2007 
 
 
 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
 
 

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


