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Zápisnica č. 03/2008 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 05.02.2008 

o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 16-LO/O-121/2008 zo dňa 09.01.2008 
vo veci možného zníženia územného rozsahu vysielania z dôvodu nevyužívania frekvencie 
89,8 MHz Prešov 
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad 
ÚP: 10:00 hod. 
 
3/ SK: 15-LO/D-344/2008 zo dňa 21.01.2008       
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/174 
ÚK: Službyt, s.r.o., Svidník 
 
4/ SK: 293-LO/D-3324/2007 zo dňa 23.07.2007 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s.r.o., Bratislava 
 
5/ SK: 230-LO/D-2759/2007 zo dňa 18.06.2007 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava      
 
6/ SK: 449-LO/D-5261/2007 zo dňa 03.12.2007 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava 
 
7/ SK: 421-LO/D-5068/2007 zo dňa 16.11.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou 
 
8/ SK: 506-LO/D-5441/2007 zo dňa 13.12.2007 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/54 
ÚK: MARTICO, s.r.o., Martin 
 
9/ SK: 325-LO/D-3871/2007 zo dňa 06.09.2007 
vo veci žiadosti podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
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10/ SK: 326-LO/D-3872/2007 zo dňa 06.09.2007 
vo veci žiadosti podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
 
11/ SK: 388-LO/D-4816/2007 zo dňa 02.11.2007 
vo veci žiadosti podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
 
12/ SK: 415-LO/D-3533/2007 zo dňa 06.08.2007 
vo veci žiadosti podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: VÍŤSTAV, s.r.o., Víťaz 
 
13/ SK: 505-LO/D-5396/2007 zo dňa 12.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/170  
ÚK: Martin  Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, Michalovce 
 
14/ SK: 439-LO/D-5142/2007 zo dňa 22.11.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/85 
ÚK: Mestské televízne Štúdio s.r.o., Rožňava 
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4992/191-2007      
(na vysielanie Noviny PLUS z dňa 6.11.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4992/191-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                            číslo licencie: T/39 
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.5485/212-2007       
(na vysielanie Televízne noviny z dňa 15.12.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. č.5485/212-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5482/214-2007      
(na vysielanie Počasie. Ako bude s Mokrým  z dňa 15.12.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 5482/214-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č.  5286/200-2007, 5287/199-2007, 5288/198-2007, 5289/201-2007      
(na vysielanie programu Airbag z dňa 4.12.2007)  
Správa o šetrení sťažností č. 5286/200-2007, 5287/199-2007, 5288/198-2007, 5289/201-2007   
smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5516/216-2007       
(na vysielanie Hlavné správy z dňa 12.12.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 5516/216-2007 smerujúcej proti vysielaniu TA3 
Vysielateľ: C.E.N., s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 5178/196-2007       
(na vysielanie Popoludnie na Slovensku z dňa 14. 11. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 5178/196-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 
(na vysielanie Počasie z dňa 14.1.2008, Televízne noviny Headlines z dňa 14.1.2008 a 15.1.2008, 
Televízne noviny Dnes z dňa 14.1.2008 a 15.1.2008)   
 
22/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.5115/195-2007       
(na vysielanie Televízne noviny z dňa 10.11.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. č. 5115/195-2007  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 01/08/RO o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu, programu Dobrý deň, 
Slovensko 
(monitorované dni: 23. 10. 2007, 7. 11. 2007, 22. 11. 2007) 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
24/ SK č.: 422-PgO/O-2098/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 126/2005/TV z monitorovania vysielania televízie JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Vyvolení / 12.10.2005) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                      číslo licencie: T/39                                                                                    
 
25/ SK č.: 463-PgO/O-5348/2007 zo dňa 04.12.2007 
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní rozhlasovej programovej služby Rádia EXPRES 
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň:  program Hemendex / 19.03.2007 ) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                                     číslo licencie: R/66 
 
26/ SK č.: 361-PgO/O-4413/2007 zo dňa 09.10.2007 
Doplnenie: Správa č. 66/07/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Ľudia na Jednotku / 14.09.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
27/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania: 
Poprad Reality Invest, a.s., Poprad    10:00 hod. 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava   10:20 hod. 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 54 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 08-03/1.051: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 16-LO/O-121/2008 zo dňa 09.01.2008 
vo veci možného zníženia územného rozsahu vysielania z dôvodu nevyužívania frekvencie  89,8 
MHz Prešov 
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 08-03/2.052: Rada odročuje bod programu č. 2 na najbližšie zasadnutie Rady dňa 
19.02.2008. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/055: Kancelária Rady pripraví materiál k SK č.:16-LO/D-121/2008 zo dňa 
09.01.2008 na rokovanie Rady dňa 19.02.2008.. 
T: 19.02.2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 15-LO/D-344/2008 zo dňa 21.01.2008       
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/174 
ÚK: Službyt, s.r.o., Svidník 
 
Uznesenie č. 08-03/3.053: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z.  o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 15-LO/D-344/2008 zo dňa 21.01.2008, 
posúdila doručenú žiadosť o vykonanie zmeny registrácie retransmisie č. TKR/174  prostredníctvom 
KDS, z dôvodu zmeny ponuky programových služieb prevádzkovateľa retransmisie: 
 
SLUŽBYT, s.r.o.  
Karpatská 56 
089 01 Svidník  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 
m e n í 

 
registráciu retransmisie   č. TKR/174 zo dňa 09.05.2000 v časti 4. nasledovne:   
 
„ 4. Ponuka programových služieb : 
Základný súbor  
Televízne programové služby:    STV1,  STV2, TV Markíza, JOJ,  TA3, ČT1, RTL  
 
Rozšírený súbor:  
Televízne programové služby:  STV1,  STV2, TV Markíza, JOJ,  TA3, ČT1, RTL, Rai Uno, 

Spektrum, Minimax, ČT2, Eurosport, MTV European,  ÓČKO, 
Animal Planet, Galaxia sport, SPORT 1, VH1, Discovery Channel, 
Hallmark, Film+, Blue Hustler 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, FUN Radio   
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/056: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie č. TKR/174  v  SK č.: 15-LO/D-
344/2008, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti  SLUŽBYT, s.r.o., Svidník a vyzve  ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 05.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 293-LO/D-3324/2007 zo dňa 23.07.2007 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-03/4.054: 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. 293-LO/D-3324/2007 zo dňa 23.07.2007, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu na televízne vysielanie účastníka konania: 

 
NAUTIK TV, spol. s r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 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 § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

zastavuje 
 
správne konanie č. 293-LO/D-3324/2007 z dôvodu, že účastník konania vzal svoj návrh na začatie 
konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania alebo ostatní účastníci konania súhlasia 
so späťvzatím návrhu a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/057: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie č. T/160  v SK: 293-LO/D-3324/2007 zo 
dňa 23.07.2007  a zašle ho účastníkovi konania (NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava).  
T: 05.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 230-LO/D-2759/2007 zo dňa 18.06.2007 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 08-03/5.055: 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 
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predpisov, v správnom konaní č. 230-LO/D-2759/2007 zo dňa 18.06.2007, posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu na televízne vysielanie účastníka konania: 

 
NAUTIK TV, spol. s r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

zastavuje 
 
správne konanie č. 230-LO/D-2759/2007 v časti zmena programovej skladby z dôvodu, že účastník 
konania vzal svoj návrh na začatie konania späť a konanie sa netýka iného účastníka konania alebo 
ostatní účastníci konania súhlasia so späťvzatím návrhu a nejde o konanie, ktoré môže začať 
správny orgán. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

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

mení 
 

licenciu na televízne vysielanie č. T/160 nasledovne: 
 
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/160 zo dňa 08.06.2004 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
čl. II., body 1/ a 2/ menia a znejú: 
 
„1/  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 30586/B, 
oddiel Sro zo dňa 25.05.2007“ 
  2/  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 30586/B, oddiel Sro zo dňa 
25.05.2007“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/058: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie č. T/160  v SK: 230-LO/D-2759/2007 zo 
dňa 18.06.2007  a zašle ho účastníkovi konania (NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava).  
T: 05.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 449-LO/D-5261/2007 zo dňa 03.12.2007 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-03/6.056: 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. 
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308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, v správnom konaní č. 449-LO/D-5261/2007 zo dňa 03.12.2007, posúdila  oznámenie 
o zmene licencie na televízne vysielanie účastníka konania: 
 
NAUTIK TV, spol. s r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 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 § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 

licenciu na televízne vysielanie č. T/160 nasledovne: 
 

V rozhodnutí o udelení licencie č. T/160 zo dňa 08.06.2004 v znení neskoršie vykonaných zmien sa: 
 
1. čl. I., bod 1. mení a znie:  
    „Názov programovej služby: TELEVÍZO“ 
  
2. čl. III., bod (1) mení a znie: 

 
„ Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené z programovej skladby doručenej 
Rade dňa 23.01.2008 (č. podania 343/2008) 

a) Programová služba (100 %) 
Doplnkové vysielanie:  max.  20 % 
Programy:      min.  80  % 
 

b) Programové typy (100 %) 
 Spravodajstvo:   4,03 % 
 Publicistika:                 
 Politická publicistika:    0 % 
 Ostatná publicistika:   4,34 % 
 Dokumentárne programy:  14,57 % 
 Dramatické programy:   0,93 % 
 Zábavné programy:            64,81 % 
 Hudobné programy:  3,10 % 
 Vzdelávacie programy:      6,36 %  
 Náboženské programy:   0  % 
 Šport:           1,86  % 

Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor. 

c)  podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 %“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/059: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie č. T/160  v SK: 449-LO/D-5261/2008 zo 
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dňa 03.12.2007, zašle ho účastníkovi konania (NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava) a zároveň 
vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.03.2008           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 421-LO/D-5068/2007 zo dňa 16.11.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou 
 
Uznesenie č. 08-03/7.057: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000  Z.z. o telekomunikáciách    ( ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z“ ) postupom podľa § 71 citovaného zákona, v správnom konaní č. 421-LO/D-
5068/2007 zo dňa 16.11.2007, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom 
káblových distribučných systémov v meste Bánovce nad Bebravou  účastníka konania : 
 
Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o. 
Farská 7 
957 01 Bánovce nad Bebravou 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z., vydáva 
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/285 
 

za nasledovných podmienok : 
 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Káblový distribučný systém   

Hlavná stanica: K nemocnici 39, 957 01 Bánovce nad Bebravou     
 2. Územný rozsah retransmisie: mesto Bánovce nad Bebravou 
3.  Počet  prípojok: 3000 
4.  Ponuka programových služieb: 
      základný súbor:  
      televízne programové služby:    BTV, Blue Hustler, ČT1, ČT2, ČT24, Discovery 

Channel, Galaxie Sport, HALLMARK, TV Markíza, 
Minimax/Animax, MUSIC BOX, Nautik TV, ORF2, 
PRO 7, RTL, RTL2, SAT 1, Spektrum, STV1, 
STV2, Super RTL, TA3, JOJ, TV Noe, TV „O“ 

      rozhlasové programové služby:           WOW, Rádio EXPRES, FUN RADIO, rádio OKEY, 
SRo 1 – Slovensko 1, SRo 3 –Rádio FM 

      rozšírený súbor:               -     
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/060: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii  retransmisie v SK č. 421-LO/D-5068/2007 a zašle ho účastníkovi 
konania (spol. Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou)  spolu s výzvou  na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 22.02.2008          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 506-LO/D-5441/2007 zo dňa 13.12.2007 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/54 
ÚK: MARTICO, s.r.o., Martin 
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Uznesenie č. 08-03/8.058: 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.“), v správnom 
konaní č. 506-LO/D-5441/2007 posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie, doručenú Rade dňa 
13.12.2007 vysielateľa: 
 
MARTICO, s.r.o. 
Východná 14 
036 01 Martin 
    
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 
 

r o z h o d n u t i e : 
 
Rada podľa § 52 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania  
 

zamieta  
 
jeho žiadosť o predĺženie platnosti licencie č. T/54 z dôvodu nedodržania lehoty podľa § 52 ods. 1 
písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. “ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/061: Kancelária Rady pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom 
konaní č. 506-LO/D-5441/2007 a zašle ho účastníkovi konania MARTICO, s.r.o., Martin. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 325-LO/D-3871/2007 zo dňa 06.09.2007 
vo veci žiadosti podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 08-03/9.059: 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. 325-LO/D-3871/2007  zo dňa 06.09.2007, posúdila žiadosť podľa 
ustanovenia § 17 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vyňatie televíznej programovej služby 
TELEPRIOR zo základnej programovej ponuky prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/254, 
účastníka konania: 

 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
Ševčenkova 36 
851 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 § 17 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že spoločnosť UPC 
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/254,  nie je 
povinná zaradiť do základnej programovej ponuky televíznu programovú službu TELEPRIOR 
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z dôvodu, že úplné alebo čiastočné plnenie povinnosti podľa ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. nie je nevyhnutné na zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám, 
najmä programom vo verejnom záujme, podujatiam významným pre verejnosť a krátkemu 
spravodajstvu. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/062: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 325-LO/D-3871/2007 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 
T: 05.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 326-LO/D-3872/2007 zo dňa 06.09.2007 
vo veci žiadosti podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 08-03/10.060: 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. 326-LO/D-3872/2007  zo dňa 06.09.2007, posúdila žiadosť podľa 
ustanovenia § 17 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vyňatie rozhlasových programových 
služieb zo základnej programovej ponuky prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/254, účastníka 
konania: 

 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
Ševčenkova 36 
851 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 § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že žiadosť spoločnosti UPC 
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/254, o vyňatie 
rozhlasových programových služieb zo základnej programovej ponuky zamieta.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/063: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 326-LO/D-3872/2007 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 
T: 05.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 388-LO/D-4816/2007 zo dňa 02.11.2007 
vo veci žiadosti podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 08-03/11.061: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
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zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, v správnom konaní č. 388-LO/D-4816/2007  zo dňa 02.11.2007, posúdila žiadosť podľa 
ustanovenia § 17 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vyňatie televíznej programovej služby 
RTV zo základnej programovej ponuky prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/254, účastníka 
konania: 
 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
Ševčenkova 36 
851 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 § 17 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že spoločnosť UPC 
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/254 nie je 
povinná zaradiť do základnej programovej ponuky televíznu programovú službu RTV z dôvodu, že 
značná časť užívateľov telekomunikačnej siete nepoužíva túto telekomunikačnú sieť ako hlavný 
prostriedok príjmu televíznych programových služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/064: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 388-LO/D-4816/2007 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 
T: 05.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 415-LO/D-3533/2007 zo dňa 06.08.2007 
vo veci žiadosti podľa ustanovenia § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: VÍŤSTAV, s.r.o., Víťaz 
 
Uznesenie č. 08-03/12.062: 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. 415-LO/D-3533/2007  zo dňa 06.08.2007, posúdila žiadosť podľa 
ustanovenia § 17 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vyňatie rozhlasových programových 
služieb zo základnej programovej ponuky prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/283, účastníka 
konania: 
 
VÍŤSTAV, s.r.o. 
082 38 Víťaz č. 40 
 
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 § 17 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že žiadosť spoločnosti 
VÍŤSTAV, s.r.o., Víťaz, prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/254, o vyňatie rozhlasových 
programových služieb zo základnej programovej ponuky zamieta.  
 



 12 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/065: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 415-LO/D-3533/2007 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti VÍŤSTAV, s.r.o., Víťaz. 
T: 05.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 505-LO/D-5396/2007 zo dňa 12.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/170  
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, Michalovce 
 
Uznesenie č. 08-03/13.063: 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. 505-LO/D-5396/2007 zo dňa 
12.12.2007,  posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/170 podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 
308/2000 Z. z. účastníka konania: 
 
Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ  
Humenská cesta 11 
P.O.BOX 119 
071 01 Michalovce 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/170 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/170/2005 zo dňa 05.04.2005 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa mení takto: 
 
Článok IV. sa mení  a znie: 
“IV. 
1.  Programová služba je vysielaná prostredníctvom MMDS a KDS v meste Trebišov a okolí, 

prostredníctvom KDS v meste Sobrance,v meste Michalovce, v meste Veľké Kapušany, 
prostredníctvom KDS v meste Sečovce, prostredníctvom KDS v meste Medzilaborce, 
prostredníctvom KDS v meste Snina a prostredníctvom KDS v meste Humenné.  

 
2.  Programová služba je vysielaná prostredníctvom MMDS prevádzkovateľa retransmisie –

spoločnosti TV TV, s.r.o., Trebišov s registráciou č. TKR/127, prostredníctvom KDS 
prevádzkovateľa retransmisie – spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov s 
registráciou č. TKR/169, prostredníctvom KDS prevádzkovateľa retransmisie – SDB, Sobrance 
s registráciou č. TKR/175, prostredníctvom KDS prevádzkovateľa retransmisie – spoločnosti 
UPC Slovensko, s.r.o. s registráciou č. TKR/13, prostredníctvom KDS prevádzkovateľa 
retransmisie – spoločnosti TV – SKV s.r.o., Snina s registráciou č. TKR/243, prostredníctvom 
KDS prevádzkovateľa retransmisie – spoločnosti MKTS, s.r.o., Sečovce s registráciou č. 
TKR/199, prostredníctvom KDS prevádzkovateľa retransmisie – spoločnosti BYTENERG spol. 
s r.o., Medzilaborce  s registráciou č. TKR/177 a prostredníctvom KDS prevádzkovateľa 
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retransmisie – spoločnosti Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné s registráciou č. 
TKR/114.   

3.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD 
v zodpovedajúcej kvalite.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/066: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o licenciu č. T/170 v správnom konaní 505-LO/D-5396/2007, zašle ho účastníkovi 
konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 439-LO/D-5142/2007 zo dňa 22.11.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/85 
ÚK: Mestské televízne Štúdio s.r.o., Rožňava 
 
Uznesenie č. 08-03/14.064: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/85, v správnom konaní č. 439-LO/D-
5142/2007 zo dňa 22.11.2007, účastníka konania: 
 
Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava 
Šafárikova 29 
048 01 Rožňava 
  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/85 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/85/1997 zo dňa 06.08.1997 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa mení takto: 
 
1. Článok I. sa mení a znie: 
 

„I. 
 

(1) Názov programovej služby: Mestské televízne vysielanie Rožňava (RVTV) 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť       

licencie končí dňa 07.08.2009 
(3) Časový rozsah vysielania: 160 minút týždenne 
(4) Územný rozsah vysielania: lokálne televízne vysielanie v káblových rozvodoch     

v meste Rožňava  
(5) Jazyk vysielania v lokálnom vysielaní: slovenský 75%, maďarský 25%“ 
  

2. Článok III. sa mení a znie: 
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„III.   
 

1) Podiely programových typov za bežný mesiac určené z  programovej skladby, uvedené v podaní 
zo dňa 22.11.2007 (č.d.p. 5142/2007):  

  
a/  Programová služba (100%) 
     1. Doplnkové vysielanie: max.  25% 
     2. Programy : min 75% 
b/  Programové typy: (100%) 
 1. Spravodajstvo: 10% 

2. Publicistika: 90% 
 2.1 Politická publicistika: 0% 
 2.2 Ostatná publicistika: 90% 
3. Dokumentárne programy: 0% 
4. Dramatické programy: 0% 
5. Zábavno-hudobné programy: 0% 
6. Hudobné programy: 0% 
7. Vzdelávacie programy: 0% 
8. Náboženské programy : 0% 
9. Športové programy: 0% 

c/   Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený       
z celkového vysielacieho času: 12% 

 
2) Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 

min. 75% 
3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa na 
lokálne vysielanie  

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

5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 
nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/067: 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. 439-LO/D-5142/2007, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava. 
T: 05.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4992/191-2007      
(na vysielanie Noviny PLUS z dňa 6.11.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4992/191-2007 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-03/15.065: 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. 4992/191-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV 
s.r.o., vo veci možného porušenia § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním 
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príspevku Týraný vlčiak v programe Noviny PLUS zo dňa 06.11.2007 o cca 23:00 hod., ktorý  
mohol narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/068: 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: 19.02.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-03/069: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi oznámenie o výsledku prešetrenia časti 
sťažnosti, ako aj informáciu o začatí správneho konania. 
T: 15.02.2008          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.5485/212-2007       
(na vysielanie Televízne noviny z dňa 15.12.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. č.5485/212-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-03/16.066: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažností č. 5485/212/2007 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA 
– SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 
Z. z.  v súvislosti s tým, že v programe Televízne noviny dňa 15.12.2007 o cca 19:02 hod. odvysielal 
príspevok informujúci o úmrtí dvoch skialpinistov v Západných Tatrách, z dôvodu možného zásahu 
do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných a možného nesprávneho uplatnenia 
Jednotného systému označovania programov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/070: 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: 19.02.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-03/071: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 15.02.2008          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5482/214-2007      
(na vysielanie Počasie. Ako bude s Mokrým  zo dňa 15.12.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 5482/214-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-03/17.067: 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. 5482/214-2007, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – 
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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. 08-03/072: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.02.2008          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č.  5286/200-2007, 5287/199-2007, 5288/198-2007, 5289/201-2007      
(na vysielanie programu Airbag z dňa 4.12.2007)  
Správa o šetrení sťažností č. 5286/200-2007, 5287/199-2007, 5288/198-2007, 5289/201-2007   
smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 08-03/18.068: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažností č. 5286/200-2007, 5287/199-2007, 5288/198-2007, 5289/201-2007 
smerujúcich proti Slovenskej televízii začína správne konanie voči Slovenskej televízii, 
vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s odvysielaním programu AIRBAG dňa 04.12.2007 o cca 19:02hod., z dôvodu 
možného nezohľadnenia vekovej vhodnosti programu pre maloletých pri jeho zaradení do vysielania 
a  možného nesprávneho uplatnenia Jednotného systému označovania programov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/073: 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: 19.02.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-03/074: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 15.02.2008          Z: PgO 
  
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5516/216-2007       
(na vysielanie Hlavné správy z dňa 12.12.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 5516/216-2007 smerujúcej proti vysielaniu TA3 
Vysielateľ: C.E.N., s.r.o.      číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 08-03/19.069: 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. 5516/216-2007, vedenú voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/075: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.02.2008          Z: PKO 
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K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5178/196-2007       
(na vysielanie Popoludnie na Slovensku z dňa 14. 11. 2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 5178/196-2007 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 08-03/20.070: 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. 5178/196-2007, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona 
Slovenskému rozhlasu a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. 
za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/076: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.02.2008          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 
(na vysielanie Počasie z dňa 14.1.2008, Televízne noviny Headlines z dňa 14.1.2008 a 15.1.2008, 
Televízne noviny Dnes z dňa 14.1.2008 a 15.1.2008) 
 
Uznesenie č. 08-03/21.071: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažností č. č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 4 
zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že mohlo dôjsť k prerušeniu spravodajského programu 
odvysielaného dňa 14.1.2008 o 19.00 hod.  reklamným blokom.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-03/21.072: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažností č. č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 4 
zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že mohlo dôjsť k prerušeniu spravodajského programu 
odvysielaného dňa 15.1.2008 o 19.00 hod.  reklamným blokom.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-03/21.073: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažností č. č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 
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zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že  dňa 14.1. 2008 odvysielal program Počasie, ktorý 
obsahoval informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákon č. 
308/2000 Z.z.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-03/21.074: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažností č. č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 
zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že  dňa 14.1.2008 odvysielal spravodajský program so 
začiatkom o 19.00 hod., ktorý obsahoval informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy 
podľa § 32 ods. 13 zákon č. 308/2000 Z.z.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-03/21.075: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažností č. č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 
zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že  dňa 15.1.2008 odvysielal spravodajský program so 
začiatkom o 19.00 hod., ktorý obsahoval informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy 
podľa § 32 ods. 13 zákon č. 308/2000 Z.z.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-03/21.076: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažností č. č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že  dňa 14.1.2008 nezabezpečil trvalé označenie 
programovej služby obrazovým symbolom (logom).  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/077:  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: 19.02.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-03/077:  Kancelária Rady zašle sťažovateľom informáciu o začatí správnych konaní. 
T: 15.02.2008          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.5115/195-2007       
(na vysielanie Televízne noviny z dňa 10.11.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. č. 5115/195-2007  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 08-03/22.077: 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. 5115/195-2007 začína správne konanie voči vysielateľovi 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že  dňa 10.11.2007 odvysielal v rámci programu Televízne 
noviny príspevok Pochod neonacistov, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti.  
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/078:  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: 19.02.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-03/079:  Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
sťažnosti. 
T: 15.02.2008          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 01/08/RO o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu, programu Dobrý deň, 
Slovensko 
(monitorované dni: 23. 10. 2007, 7. 11. 2007, 22. 11. 2007) 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 08-03/23.078: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy č. 01/08/RO o monitorovaní Slovenského rozhlasu začína správne konanie voči 
Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 22.11.2007 odvysielal na vysielacom okruhu 
Rádio Slovensko v programe Dobrý deň, Slovensko o cca 09:45 hod. informácie o koncerte R. 
Claydermanna a o cca 10:49 hod. informácie o prípravku Ocuvite lutein, ktoré mohli naplniť 
definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/080: 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: 19.02.2008          Z: PKO 
 
   
 
K bodu 24/ 
SK č.: 422-PgO/O-2098/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 126/2005/TV z monitorovania vysielania televízie JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Vyvolení / 12.10.2005) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                                      číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 08-03/24.079: 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. 422-PgO/O-2098/2005 vedené voči MAC TV s.r.o. podľa § 30 písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/081:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 19.02.2008          Z: PKO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 463-PgO/O-5348/2007 zo dňa 04.12.2007 
Doplnenie: Správa č. 7/2007/Ro o monitorovaní rozhlasovej programovej služby Rádia EXPRES 
(dodržiavanie § 38 ods. 4 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. 08-03/25.080: 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. 463-PgO/O-5348/2007 D.EXPRES, a.s. 

 
porušil povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
dňa 19.03.2007 o cca 7:30 hod. a o cca. 7:45 hod. v rámci programu Hemendex po skončení súťaže 
o miliónovú bankovku odvysielal informácie o OTP Banke, ktoré priamo podporovali predaj, 
nákup, prenájom tovarov alebo služieb sponzora programu,  

 
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. 08-03/082:  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: 05.03.2008          Z: PKO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 361-PgO/O-4413/2007 zo dňa 09.10.2007 
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Doplnenie: Správa č. 66/07/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Ľudia na Jednotku / 14.09.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 08-03/26.081: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 361-PgO/O-4413/2007 Slovenská televízia, vysielateľ na základe 
zákona,   
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že zaradil reklamu počas programu Ľudia na 1, ktorý odvysielal dňa 14.09.2007 o cca 14.30 hod. na 
programovom okruhu Jednotka,   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa 
§ 67 ods. 5 písm. a) vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***08, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/083:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MAC TV 
s.r.o. 
T: 22.02.2008          Z: PKO 
 
27/Rôzne 
1/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac január 2008 
 
Uznesenie č. 08-03/27.082: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad 
o účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci január 2008 a  v  zmysle čl. 8 Štatútu Rady 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo 
dňa  03.03.2004 rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac január 2008 v plnej výške všetkým členom 
Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/083: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.03.2008          Z: OEV 
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2/ Novela interných smerníc 
 
Rada berie novelu interných smerníc na vedomie. 
 
3/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 402/36-2008      
(na vysielanie programov Noviny z dňa 25.2., 26.2.2007, Črepiny z 26.2.2007, 5.3.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 402/36-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-03/27.083: 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. 402/36-2008, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., 
s licenciou č. T/39 a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Črepiny zo dňa 05.03.2007 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-03/27.084: 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. 402/36-2008, vedenú voči vysielateľovi MAC TV 
s.r.o., s licenciou č. T/39 a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa programu Noviny zo dňa 
25.02.2007 a dňa 26.02.2007 a programu Črepiny zo dňa 26.02.2007 podľa ustanovenia § 
14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-03/084: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti, 
ako aj dôvody nepreskúmateľnosti časti sťažnosti. 
T: 15.02.2008                 Z: PgO 
 
 
 
V Bratislave, 05.02.2008 
 
 
 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
 
 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 
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