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Zápisnica č. 04/2008 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 19.02.2008 

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

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 36-LO/D-537/2008 zo dňa 31.01.2008 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: TES Slovakia s.r.o., Žilina 
 
3/ SK: 389-LO/D-4760/2007 zo dňa 29.10.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii č. R/88 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
 
4/ SK: 34-LO/D-532/2008 zo dňa 31.01.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii č. R/99 
ÚK: Rádio ON, s.r.o., Bratislava 
 
5/ SK: 499-LO/D-5591/2007 zo dňa 21.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/182 
ÚK: KTR Bytča, s.r.o., Bytča 
 
6/ SK: 10-LO/D-168/2008 zo dňa 10.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/143 
ÚK: TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 
 
7/ SK: 12-LO/D-256/2008 zo dňa 15.01.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii č. T/184 
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava 
 
8/ SK: 13-LO/D-256/2008 zo dňa 15.01.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č. TKR/256 
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava 
 
9/ SK: 35-LO/D-509/2008 zo dňa 30.01.2008 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/111 
ÚK: Seperdeo vita TV, spol. s r.o., Handlová 
      Mesto Handlová 
      Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza. 
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ÚP: 10:30 hod. 
 
10/ SK: 81-LO/O-622/2004 zo dňa 04.05.2004 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. – návrh na zastavenie 
konania 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Šaľa, Šaľa 
 
11/ SK: 44-LO/D-516/2008 zo dňa 01.02.2008 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: AZTV GROUP, s.r.o., Banská Bystrica 
ÚP: 10:00 hod. 
 
12/ SK: 502-LO/D-5521/2007 zo dňa 18.12.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č. TKR/233 
ÚK: Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou 
 
13/ SK: 30-LO/D-240/2008 zo dňa 15.01.2008 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: MadNet a.s., Veľký Meder 
 
14/ SK: 465-LO/D-5310/2007 zo dňa 07.12.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/43 
ÚK: Regionálna TV Prievidza,  s.r.o., (RTV Prievidza), Prievidza 
PRIAMOS, a.s., Prievidza 
Mesto Prievidza 
Mesto Nováky 
Mesto Handlová 
Mesto Bojnice 
Obec Lehota pod Vtáčnikom 
ÚP: 10:45 hod. 
 
15/ SK: 16-LO/O-121/2008 zo dňa 09.01.2008 
vo veci možného odňatia frekvencie  89,8 MHz Prešov z dôvodu jej nevyužívania  
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad 
 
16/ SK: 43-LO/D-599/2008 zo dňa 04.02.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie - zníženie územného rozsahu vysielania o frekvenciu 89,8 MHz 
Prešov 
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad 
 
17/SK: 26-LO/D-450/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov v licencii č. T/39 
ÚK: MAC TV, s.r.o.,  Bratislava 
 
18/SK: 500-LO/D-5433/2007 zo dňa 13.12.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Televízna spoločnosť BBSK, a.s., Banská Bystrica 
ÚP: 11:00 hod. 
 
19/SK: 383-LO/D-4821/2007 zo dňa 02.11.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/211  
ÚK: Mestský bytový podnik, a.s., Vranov nad Topľou 
 
20/SK: 504-LO/D-5459/2007 zo dňa 14.12.2007 
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vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/101  
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca 
 
21/SK: 370-LO/D-4467/2007 zo dňa 12.10.2007 
vo veci vrátenia správneho poplatku  
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r. o., Dolný Kubín 
 
22/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5291/202-2007        
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 25.11.2007)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5291/202-2007  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
23/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5291/203-2007         
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 25.11.2007)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5291/203-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o.,     číslo licencie: T/41 
 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5484/213-2007         
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 16.12.2007)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5484/213-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o.,     číslo licencie: T/41 
 
25/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.241/16-2008       
(na vysielanie programu Magazín TVS v TV Skalica z dňa 23.12.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 241/16-2008  smerujúcej proti vysielaniu TV Skalica 
Vysielateľ: Videoštúdio RIS  spol. s r.o., Senica   číslo licencie: T/33 
 
26/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4.štvrťrok 2007 
Vysielateľ Markíza-Slovakia, s.r.o.,    číslo licencie: T/41 
      MAC TV s.r.o., Bratislava                           číslo licencie: T/39 
      Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
27/SK č.: 412-PgO/O-4945/2007 zo dňa 06.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3849/154-2007 
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Črepiny / Eutanázia / 03.09.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                            číslo licencie: T/39                                                                                    
 
28/SK č.: 424-PgO/O-5162/2007 zo dňa 20.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 3995/162-2007; 4045/165-2007 
(dodržiavanie § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň:  Čo na to Mojsejovci? / 03.09.2007 ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                             číslo licencie: T/39 
 
29/SK č.: 456-PgO/O-5329/2007 zo dňa 04.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4257/172-2007  
(dodržiavanie § 20 ods. 3,4 a 5 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Skladajme písmenká / pieseň Čo?! / 28.09.2007) 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o.                               číslo licencie: T/160 
 
30/ SK č.: 414-PgO/O-4947/2007 zo dňa 06.11.2007 
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Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 3976/157-2007 a č. 3976/158-2007 smerujúcich proti 
Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: O 5 minút 12 / 02.09.2007) 
ÚK: STV, vysielateľ na základe zákona                                                       
 
31/ SK č.: 425-PgO/O-5163/2007 zo dňa 20.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3854/150-2007 smerujúcej voči televízii JOJ  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevky: Ján Slota vo forme; Príspevky na pohreb; 
Koniec parlamentných prázdnin / 30.08.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                číslo licencie: T/39 
 
32/Rôzne 
1. Oznámenie držiteľa licencie č. R/49, spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
2. Návrh na zahraničnú pracovnú cestu – 7. zasadnutie Skupiny špecialistov na mediálnu diverzitu 
v dňoch 13.-14.3.2008, miesto konania: Štrasburg, Francúzsko, účastník: JUDr. Igor Chovan 
 
 
Ústne pojednávania: 
10:00 hod. AZTV GROUP, s.r.o., Banská Bystrica 
10:30 hod. Seperdeo vita TV, spol. s r.o., Handlová 
10:45 hod. Regionálna TV Prievidza, s.r.o., Prievidza 
11:00 hod. Televízna spoločnosť BBSK, a.s., Banská Bystrica 
 
 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 84 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 08-04/1.085: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 36-LO/D-537/2008 zo dňa 31.01.2008 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie 
ÚK: TES Slovakia s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 08-04/2.086: 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 aj „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. 36-LO/D-537/2008 zo dňa 31.01.2008, posúdila žiadosť o zrušenie 
registrácie retransmisie č. TKR/148 účastníka konania: 

 
TES Slovakia s.r.o. 
Kragujevská ul. č. 4 
010 01 Žilina 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
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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/148 spoločnosti TES Slovakia s.r.o., Žilina. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/085: 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/148 v SK: 
36-LO/D-537/2008 zo dňa 31.01.2008 účastníkovi konania, spoločnosti TES Slovakia s.r.o., Žilina. 
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 389-LO/D-4760/2007 zo dňa 29.10.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii č. R/88 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-04/3.087: Rada presúva rokovanie o tomto bode na svoje zasadnutie dňa 
04.03.2008.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/086: Kancelária Rady pripraví na zasadnutie dňa 04.03.2008 analýzu oznámenia 
spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., Bratislava. 
T: 04.03.2008         Z: LO a PGO 
 
K bodu 4/ 
SK: 34-LO/D-532/2008 zo dňa 31.01.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii č. R/99 
ÚK: Rádio ON, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-04/4.088: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 34-LO/D-532/2008 zo dňa 
31.01.2008,  posúdila  oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/99 účastníka 
konania: 
 
Radio ON s.r.o. 
Panónska cesta 42 
851 01 Bratislava 
 
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     

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

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

 
mení 
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licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/99 nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/88/2004 zo dňa 18.05.2004 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
Čl. II sa mení a znie: 
 
Právne skutočnosti spoločnosti: 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, 
vložka číslo 42748/B; na základe oznámenia zo dňa 31.01.2008. 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, vložka číslo 42748/B; na základe 
oznámenia zo dňa 31.01.2008. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/087: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví a zašle rozhodnutie o zmene licencie č. R/99 v SK: 34-LO/D-532/2008 
zo dňa 31.01.2008 účastníkovi konania, spoločnosti Radio ON s.r.o., Bratislava.  
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 499-LO/D-5591/2007 zo dňa 21.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/182 
ÚK: KTR Bytča, s.r.o., Bytča 
 
Uznesenie č. 08-04/5.089: 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. 499-LO/D-5591/2007 zo dňa 21.12.2007, posúdila žiadosť 
o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/182, doručenú Rade 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania: 
 
KTR Bytča, s.r.o. 
Námestie SR č. 1 
014 01 Bytča 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/182 takto: 
 

Bod 4. Ponuka programových služieb rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/182/2001 zo 
dňa 15.05.2001 v znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa mení a znie takto: 
„4. Ponuka programových služieb:  
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a) televízne programové služby: STV, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT, ČT2, PRIMA, TA3/RING 
TV, RTL Television, PRO7, Discovery Channel, Animal Planet, Jetix, AXN, TV PATRIOT, 
Viasat Explorer/Spice, Viasat History, NAUTIK TV, TV NOE 

b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio 
Devín, Rádio_FM; FUN RADIO, VIVA“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/088: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 499-LO/D-5591/2007 
písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (KTR Bytča, s.r.o., Bytča) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 10-LO/D-168/2008 zo dňa 10.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/143 
ÚK: TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 
 
Uznesenie č. 08-04/6.090: 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. 5-LO/D-164/2007 zo dňa 09.01.2007, posúdila oznámenie o zmene 
registrácie č. TKR/143, doručené Rade z dôvodu zmeny programovej ponuky a zmeny počtu 
prípojok účastníka konania 
 
TFM spol. s r.o. 
Klčové 2088 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/143 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/143/99 zo dňa 20.04.1999 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia takto: 
 
1. bod č. 4. Ponuka programových služieb znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
základná programová ponuka (MINI) 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV 

POHODA, PRIMA,ROMANTIKA 
 

rozhlasové programové služby:   Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; rádio 
OKEY, RÁDIO DÚHA 

 
rozšírená programová ponuka (ŠTANDARD) 
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televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 
PRIMA, ROMANTIKA, GALAXIE SPORT, VIASAT 
HISTORY, TV REALITY, HALLMARK, DISCOVERY, 
AXN, EUROSPORT, SPEKTRUM, MINIMAX, MTV, TV 
POHODA, TV NOE, RING TV, VIASAT EXPLORER, 
bebe tv, ČT24, CNN 

 
rozhlasové programové služby:   Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; rádio 
OKEY, RÁDIO DÚHA 
 
programová ponuka (MAXI): 
televízne programové služby:   FILM+, ZONE CLUB, ŠPORT 1, MUSIC BOX, TV Óčko, 

HUSTLER TV” 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/089: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/143 v SK: 10-LO/D-168/2008 zo 
dňa 10.01.2008 účastníkovi konania (TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 19.03.2008           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 12-LO/D-256/2008 zo dňa 15.01.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii č. T/184 
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-04/7.091: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 12-LO/D-256/2008 zo dňa 
15.01.2008,  posúdila  oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/184 
účastníka konania: 
 
PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o. 
Na Križovatkách 35/E 
821 04 Bratislava 
 
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     

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

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. T/184 nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. T/184/2006 zo dňa 20.06.2006 v znení neskorších  
 
Čl. II sa mení a znie: 
Právne skutočnosti spoločnosti: 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 
11125/B, oddiel Sro; na základe oznámenia zo dňa 15.01.2008. 



 9 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 11125/B, oddiel Sro; na 
základe oznámenia zo dňa 15.01.2008. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/090: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví a zašle rozhodnutie o zmene licencie č. T/184 v SK: 12-LO/D-256/2008 
zo dňa 15.01.2008 účastníkovi konania, spoločnosti PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o., 
Bratislava. 
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 13-LO/D-256/2008 zo dňa 15.01.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č. TKR/256 
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-04/8.092: 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. 13-LO/D-256/2008 zo dňa 15.01.2008, posúdila žiadosť o zmenu 
údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/256, doručenú Rade z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb, zmeny územného rozsahu účastníka konania: 
 
PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o. 
Na Križovatkách 35/E 
821 04 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

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

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

m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/256 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/256/2006 zo dňa 20.06.2006 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
 
I. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  

- na základe splnenia oznamovacej povinnosti Telekomunikačnému úradu SR v zmysle 
zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách 

  
II. Územný rozsah retransmisie: Limbach, Limbach-Machergut, Turček, Hamuliakovo, Dunajská 
Lužná, Tomášov, Domaňovce, Breza, Krušovce, Danišovce, Dolný Hričov, Rovinka, Selec, 
Čeľadice, Raslavice, Kalinkovo, Most pri Bratislave, Malinovo 
  

 III. Počet prípojok: 
 
  1. KDS Limbach    255 účastníkov 

 2. KDS Limbach-Machergut    35 účastníkov 
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 3. KDS Turček      90 účastníkov 
 4. KDS Hamuliakovo   230 účastníkov 
 5. KDS Dunajská Lužná   210 účastníkov 
 6. KDS Tomášov    205 účastníkov 
 7. KDS Domaňovce   150 účastníkov 
 8. KDS Breza    200 účastníkov 
 9. KDS Krušovce     230 účastníkov 
10. KDS Danišovce     90 účastníkov 
11. KDS Dolný Hričov   185 účastníkov 
12. KDS Rovinka    105 účastníkov 
13. KDS Selec    160 účastníkov 
14. KDS Čeľadice    15 účastníkov 
15.       KDS Raslavice                                      100 účastníkov 
16.       KDS Kalinkovo                                      50 účastníkov 
17.       KDS Most pri BA                                  250 účastníkov 
18.       KDS Malinovo                                       100 účastníkov 
 Spolu:           2.660 účastníkov 
 
IV. Ponuka programových služieb:  
 
KDS Limbach 
Televízne programové služby:  CNN, TA3, STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, CS FILM, FILM+, 

HALLMARK, ČT1, ČT2, PRIMA, DISCOVERY, SPEKTRUM, 
JETIX, EUROSPORT (CZ), GALAXIE SPORT, SAT1, PRO7, 
RTL2, ORF1, DUNA TV, VIVA, TV PEZINOK, INFOkanál 

Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Limbach-Machergut 
Televízne programové služby:  CNN, TA3, STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, CS FILM, FILM+, 

HALLMARK, ČT1, ČT2, PRIMA, DISCOVERY, SPEKTRUM, 
JETIX, EUROSPORT (CZ), GALAXIE SPORT, SAT1, PRO7, 
RTL2, ORF1, DUNA TV, VIVA, TV PEZINOK, INFOkanál 

Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Turček 
Televízne programové služby:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, OČKO, 

EUROSPORT (CZ), DISCOVERY, PRO7, RTL2, SUPER RTL, 
FILM+, MDR 

Rozhlasové programové služby:SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Hamuliakovo 
Televízne programové služby:  
1.základný programový súbor: INFO, TA3, STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT1, ČT2, PRIMA, 

ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, Music Box, 
JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, EUROSPORT (CZ), 
ORF2 

2.rozšírený programový súbor: INFO, TA3, STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT1, ČT2, PRIMA, 
ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, Music Box, 
JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, EUROSPORT (CZ), 
ORF2, GALAXIE SPORT, NAUTIK, ANIMAL PLANET, 
DISCOVERY, REALITY, TV PAPRIKA, ROMANTIKA, CS 
FILM, FILM+, PRO7, SAT1, RTL2, TV5, CNN 

3.filmový programový súbor: HBO, HBO2, CINEMAX 
Rozhlasové programové služby:SLOVENSKÝ ROZHLAS 
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KDS Dunajská Lužná 
Televízne programové služby: 
1.základný programový súbor: INFO, TA3, STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT1, ČT2, PRIMA, 

ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, Music Box, 
JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, EUROSPORT (CZ), 
ORF2 

2.rozšírený programový súbor: INFOkanál, TA3, STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT1, ČT2, 
PRIMA, ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, Music 
Box, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, EUROSPORT 
(CZ), ORF2, GALAXIE SPORT, TRAVEL CHANNEL, ANIMAL 
PLANET, DISCOVERY, REALITY, TV PAPRIKA, 
ROMANTIKA, CS FILM, FILM+, PRO7, SAT1, RTL2, TV5, 
CNN, VIASAT HISTORY 

3.filmový programový súbor: HBO, HBO2, HBO Comedy 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio_FM, 

Rádio Devín; FUN RADIO, Rádio LUMEN, VIVA, rádio OKEY, 
Jemné Melódie, Rádio EXPRES 

 
KDS Tomášov 
Televízne programové služby:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, JETIX, 

DISCOVERY, MT1, MT2, DUNA TV, M-TV2, RTL klub, ORF1, 
ORF2, EUROSPORT, SAT1, PRO7, SUPER RTL, INFOkanál 

Rozhlasové programové služby:SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Domaňovce 
Televízne programové služby:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, JETIX, VIVA, 

NOE, INFOkanál, EUROSPORT 
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Breza 
Televízne programové služby:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, OČKO, 

EUROSPORT, PRO7, RTL2, SUPER RTL, INFOkanál 
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Krušovce 
Televízne programové služby:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 

DISCOVERY, EUROSPORT, SAT1, PRO7, RTL plus, RTL2, 
VOX, 3SAT, KIKA, VIVA, NOE, INFOkanál, SUPER RTL 

Rozhlasové programové služby:SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Danišovce 
Televízne programové služby:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, JETIX, 

EUROSPORT, DISCOVERY  
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Dolný Hričov 
Televízne programové služby:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, OČKO, 

HALLMARK, DISCOVERY, EUROSPORT (CZ), JETIX, CNN, 
VIVA, INFOkanál, SPEKTRUM 

Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Rovinka 
Televízne programové služby:  
1.základný programový súbor: INFO, TA3, STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT1, ČT2, PRIMA, 

ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, Music Box, 



 12 

JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, EUROSPORT (CZ), 
ORF2 

2.rozšírený programový súbor: INFOkanál, TA3, STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT1, ČT2, 
PRIMA, ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, Music 
Box, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, EUROSPORT 
(CZ), ORF2, GALAXIE SPORT, TRAVEL CHANNEL, ANIMAL 
PLANET, DISCOVERY, REALITY, TV PAPRIKA, 
ROMANTIKA, CS FILM, FILM+, PRO7, SAT1, RTL2, TV5, 
CNN, VIASAT HISTORY 

3.filmový programový súbor: HBO, HBO2, HBO Comedy 
Rozhlasové programové služby:Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio_FM, 

Rádio Devín; FUN RADIO, Rádio LUMEN, VIVA, rádio OKEY, 
Jemné Melódie, Rádio EXPRES 

 
KDS Selec 
Televízne programové služby:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, JETIX, 

TTV AN, DISCOVERY, RTL2, VIVA, EUROSPORT, FILM+ 
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Čeľadice 
Televízne programové služby:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, OČKO, 

DISCOVERY, EUROSPORT, SAT.1, Centra TV, MTV 
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Raslavice 
Televízne programové služby:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, JETIX, 

OČKO, EUROSPORT, DISCOVERY, NOE, FILM+, VIASAT 
HISTORY, INFOkanál 

Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS 
 
KDS Kalinkovo 
Televízne programové služby:  
1.základný programový súbor: INFO, TA3, STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT1, ČT2, PRIMA, 

ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, Music Box, 
JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, EUROSPORT (CZ), 
ORF2 

2.rozšírený programový súbor: INFOkanál, TA3, STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT1, ČT2, 
PRIMA, ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, Music 
Box, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, EUROSPORT 
(CZ), ORF2, GALAXIE SPORT, TRAVEL CHANNEL, ANIMAL 
PLANET, DISCOVERY, REALITY, TV PAPRIKA, 
ROMANTIKA, CS FILM, FILM+, PRO7, SAT1, RTL2, TV5, 
CNN 

3.filmový programový súbor: HBO, HBO2, HBO Comedy 
Rozhlasové programové služby:Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio_FM, 

Rádio Devín; FUN RADIO, Rádio LUMEN, VIVA, rádio OKEY, 
Jemné Melódie, Rádio EXPRES 

 
KDS Most pri Bratislave 
Televízne programové služby:  
1.základný programový súbor: INFO, TA3, STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT1, ČT2, PRIMA, 

ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, Music Box, 
JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, EUROSPORT (CZ), 
ORF2 
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2.rozšírený programový súbor: INFOkanál, TA3, STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT1, ČT2, 
PRIMA, ORF1, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, Music 
Box, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, EUROSPORT 
(CZ), ORF2, GALAXIE SPORT, TRAVEL CHANNEL, ANIMAL 
PLANET, DISCOVERY, REALITY, TV PAPRIKA, 
ROMANTIKA, CS FILM, FILM+, PRO7, SAT1, RTL2, TV5, 
CNN 

3.filmový programový súbor: HBO, HBO2, HBO Comedy 
Rozhlasové programové služby:Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio_FM, 

Rádio Devín; FUN RADIO, Rádio LUMEN, VIVA, rádio OKEY, 
Jemné Melódie, Rádio EXPRES 

 
KDS Malinovo 
Televízne programové služby: 
1.základný programový súbor: INFO kanál, TA3, STV, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT, ČT2, 

PRIMA, ORF1, ORF2, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, 
Music Box, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, 
EUROSPORT (CZ) 

2.rozšírený programový súbor: INFOkanál, TA3, STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, ČT1, ČT2, 
PRIMA, ORF1, ORF2, MTV1, MTV2, DUNA, M-TV2, RTL klub, 
Music Box, JETIX, NOE, SPEKTRUM, HALLMARK, 
EUROSPORT (CZ), VIASAT HISTORY, GALAXIE SPORT, 
TRAVEL CHANNEL, ANIMAL PLANET, DISCOVERY, 
REALITY, TV PAPRIKA, ROMANTIKA, CS FILM, FILM+, 
PRO7, SAT1, RTL2, TV5, CNN 

3.filmový programový súbor: HBO, HBO2, HBO Comedy 
Rozhlasové programové služby:Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio_FM, 

Rádio Devín; FUN RADIO, Rádio LUMEN, VIVA, rádio OKEY, 
Jemné Melódie, Rádio EXPRES 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/091: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 13-LO/D-256/2008 písomné 
znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o., 
Bratislava) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 35-LO/D-509/2008 zo dňa 30.01.2008 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/111 
ÚK: Seperdeo vita TV, spol. s r.o., Handlová 
      Mesto Handlová 
      Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza. 
ÚP: 10:30 hod. 
 
Uznesenie č. 08-04/9.093: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 35-LO/D-509/2008 zo dňa 
30.01.2008 s účastníkmi konania: 
 
Seperdeo vita TV, spol. s r.o. 
Námestie baníkov 8 
972 51 Handlová  
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a 
 
Mesto Handlová 
Námestie baníkov 7 
972 51 Handlová 
 
a 
 
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 
Matice Slovenskej 10 
971 01 Prievidza 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/111, spoločnosti Seperdeo 
vita TV, spol. s r.o., Handlová a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa 
ustanovenia § 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 na základe žiadosti účastníka konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom obchodného podielu jediného spoločníka spoločnosti Seperdeo vita TV, spol. s r.o., 
Handlová 
- Mesta Handlová, vo výške 100 % podielu na základnom imaní  
 
na nadobúdateľa - spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Prievidza. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/092: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 35-LO/D-
509/2008 zo dňa 30.01.2008 a zašle ho účastníkom konania - spoločnosti Seperdeo vita TV, spol. 
s r.o., Mesto Handlová, Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. 
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 81-LO/O-622/2004 zo dňa 04.05.2004 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. – návrh na zastavenie 
konania 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Šaľa, Šaľa 
 
Uznesenie č. 08-04/10.094: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a podľa ustanovenia § 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.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 81-LO/O-622/2004 zo dňa 
04.05.2004, s účastníkom konania 
 
Stavebné bytové družstvo 
Horná č. 926/1 
927 00 Šaľa 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
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Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

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

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

z a s t a v u j e  
 
správne konanie č. 81-LO/O-622/2004 zo dňa 04.05.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/093: Kancelária Rady zašle účastníkovi konania Stavebné bytové družstvo Šaľa, 
Šaľa rozhodnutie o zastavení správneho konania 81-LO/O-622/2004. 
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 44-LO/D-516/2008 zo dňa 01.02.2008 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: AZTV GROUP, s.r.o., Banská Bystrica 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 08-04/11.095: Rada pre vysielanie a retransmisiu ukladá Kancelárii Rady pripraviť 
právnu a skutkovú analýzu a na nasledujúce zasadnutie Rady pripraviť návrh uznesenia. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/094: Kancelária Rady pripraví právnu a skutkovú analýzu predmetného správneho 
konania a na nasledujúce zasadnutie pripraví návrh uznesenia. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 502-LO/D-5521/2007 zo dňa 18.12.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č. TKR/233 
ÚK: Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou 
 
Uznesenie č. 08-04/12.096: 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 cit. zákona, v správnom konaní č. 502-LO/D-5521/2007 zo 
dňa 18.12.2007, posúdila  žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/233 účastníka konania: 
 
Družstvo BELSAT 
SNP 362/63 
067 81 Belá nad Cirochou 
 
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. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
mení 
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registráciu retransmisie č. TKR/233 nasledovne: 
 
A. Bod 3. Počet prípojok sa mení  a znie  takto: 
 
„3.  Počet prípojok: 685“ 
 
B. Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie nasledovne: 
„4. Ponuka programových služieb: 
 
- základná programová ponuka: 
- televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV JOJ, TA 3, MUSIC 

BOX, ČT 1, ČT 2, GALAXIE SPORT, MINIMAX, 
DISCOVERY CHANNEL, HALLMARK CHANNEL, 
PRO 7, VOX, TV NOE 

- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; FUN RÁDIO, RÁDIO 
VÝCHOD, RÁDIO EXPRESS 

- rozšírená programová ponuka: -„ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/095: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 502-LO/D-5521/2007 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, spol. Družstvo BELSAT., Belá nad 
Cirochou a vyzve ho  na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 30-LO/D-240/2008 zo dňa 15.01.2008 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: MadNet a.s., Veľký Meder 
 
Uznesenie č. 08-04/13.097: 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. 30-LO/D-240/2008  zo dňa 
15.01.2008, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblového distribučného 
systému v obci Malé Dvorníky  účastníka konania : 
 
MadNet a.s. 
Kúpeľná 3318 
932 01 Veľký Meder 
 
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/286 
 

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

Hlavná stanica: Malé Dvorníky, obecný úrad 
2. Územný rozsah retransmisie: obec Malé Dvorníky 
3.  Počet  prípojok: 200 
4.  Ponuka programových služieb: 
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      základný súbor:  
      televízne programové služby:    STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, M1, M2, Duna TV, 

RTL KLUB, Eurosport, MINIMAX, Film +, Viasat 
Explorer, Viasat History 

      rozhlasové programové služby:           - 
       rozšírený súbor:                
       televízne programové služby: MTV Europe, Hallmark, Discovery, VH1, TV 

Paprika, 3sat, NGC, Animal Planet, Nautik TV, 
ATV, MUSICMAX 

       rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, 
Rádio_FM; Rádio EXPRES 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/096: 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. 30-LO/D-240/2008 a zašle ho účastníkovi 
konania (spol. MadNet a.s., Veľký Meder)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku.  
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 465-LO/D-5310/2007 zo dňa 07.12.2007 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/43 
ÚK: Regionálna TV Prievidza,  s.r.o., (RTV Prievidza), Prievidza 
PRIAMOS, a.s., Prievidza 
Mesto Prievidza 
Mesto Nováky 
Mesto Handlová 
Mesto Bojnice 
Obec Lehota pod Vtáčnikom 
ÚP: 10:45 hod. 
 
Uznesenie č. 08-04/14.098: 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, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., 
v správnom konaní č. 465-LO/D-5310/2007 zo dňa 07.12.2007 s účastníkmi konania: 
 
Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.  
Matice slovenskej 10 
971 01 Prievidza  
 
PRIAMOS, a.s. 
Matice slovenskej 10  
971 01 Prievidza  
 
Mesto Prievidza 
Mestský úrad  
Námestie slobody č. 14 
 971 01 PRIEVIDZA 
 
Mesto Nováky 
Nám. SNP 349/10 
972 71 Nováky 
 
Mesto Handlová 
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Mestský úrad 
Nám. baníkov 7 
972 51 Handlová 
 
Mesto Bojnice 
Mestský úrad 
Sládkovičova 1 
 972 01 Bojnice 
 
Obec Lehota pod Vtáčnikom 
Obecný úrad 
972 42 Lehota pod Vtáčnikom, 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/43, spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, 
s.r.o., a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. f / zákona č. 
308/2000 Z.z.  

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom obchodného 50 % podielu z prevodcu, spoločnosti PRIAMOS, a.s., Prievidza na 
nadobúdateľov podielu v rozsahu:  

-  Mesto Prievidza: 10% obchodného podielu, 
-  Mesto Nováky: 10% obchodného podielu, 
-  Mesto Handlová: 10% obchodného podielu, 
-  Mesto Bojnice: 10% obchodného podielu, 
-  Obec Lehota pod Vtáčnikom: 10% obchodného podielu.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/097: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 465-LO/D-
5310/2007  zo dňa 07.12.2007  a zašle ho účastníkom konania.  
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 16-LO/O-121/2008 zo dňa 09.01.2008 
vo veci možného odňatia frekvencie  89,8 MHz Prešov z dôvodu jej nevyužívania  
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad 
 
Uznesenie č. 08-04/15.099: 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., rozhodla v správnom konaní č. 16-LO/O-121/2008, vo veci nevyužívania 
frekvencie 89,8 MHz  Prešov účastníkom konania, držiteľom  licencie č. R/86 na rozhlasové 
vysielanie, spol. :  
 
Poprad Reality Invest, a.s. 
Hviezdoslavova 4052/59 
058 01 Poprad 
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a po zistení potrebných dokladov 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. 16-LO/O-121/2008, nakoľko odpadol dôvod  konania začatého na podnet 
správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/098: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá písomné rozhodnutie o zastavení v SK č.:16-LO/O-121/2008 zo dňa  09.01.2008 účastníkovi 
konania , spol. Poprad Reality Invest, a.s., Poprad. 
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 43-LO/D-599/2008 zo dňa 04.02.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie - zníženie územného rozsahu vysielania o frekvenciu 89,8 MHz 
Prešov 
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad 
 
Uznesenie č. 08-04/16.100: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., podľa  § 68 ods. 6 písm. a)  
zákona č. 308/2000 Z.z., rozhodla v správnom konaní č. 43-LO/D-599/2008, vo veci žiadosti 
o odňatie  frekvencie 89,8 MHz  Prešov držiteľa  licencie č. R/86 na rozhlasové vysielanie, 
spoločnosti:  
 
Poprad Reality Invest, a.s. 
Hviezdoslavova 4052/59 
058 01 Poprad 
 
a po zistení potrebných dokladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa  § 68 ods. 6 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
odníma 

 
spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s. Poprad  frekvenciu 89,8 MHz  Prešov na rozhlasové 
vysielanie,  z dôvodu, že vysielateľ  o to písomne požiadal, 
 

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

mení 
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/86 nasledovne: 
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Rozhodnutie o udelení licencie č. R/86/2003 zo dňa 19.11.2003 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa v Čl. I a Čl. IV mení takto: 
 
1. V Čl. I sa v bode 6 vypúšťa  text: 
„89,8 MHz – Prešov “ 
2. V Čl. IV sa v bode  2 vypúšťa text: 
„ Frekvencia:  89,8 MHz – Prešov  
   Lokalita:   Prešov - mesto 
   Frekvenčný list: č. 2089/10/2003 zo dňa 11.03.2003“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/099: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá písomné rozhodnutie v SK č.:43-LO/D-599/2008 účastníkovi konania , spol. Poprad Reality 
Invest, a.s., Poprad, vyzve ho na úhradu správneho poplatku a vrátenie frekvenčného listu č. 
2089/10/2003 zo dňa 11.03.2003. 
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 26-LO/D-450/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov v licencii č. T/39 
ÚK: MAC TV, s.r.o.,  Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-04/17.101: 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. 26-LO/D-450/2008  zo dňa 28.01.2008, 
posúdila oznámenie o zmene licencie  č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  
308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01  Bratislava 
 
z dôvodu zmeny podielov programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

mení 
 

licenciu č. T/39 na televízne vysielanie nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995, právoplatnej dňa 
27.07.1995 v znení neskorších zmien sa menia takto: 
 
Článok III., bod 1. sa mení a znie: 
„1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, doručenom Rade dňa 28.01.2008: 
a)  Programová služba (100 %) 

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

b) Programové typy (100%)  
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1. Spravodajstvo: 10,2 % 
2. Publicistika: 4,5 % 

2.1 Politická publicistika: 0,5 % 
2.2 Ostatná publicistika: 4,0 % 

3. Dokumentárne programy: 1,1 % 
4. Dramatické programy: 66,7 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 17,1 % 
6. Hudobné programy: 0,0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0,0 % 
8. Náboženské programy: 0,0 % 
9. Športové programy: 0,4 % 
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor. 

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/100: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 26-
LO/D-450/2008, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava, a vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
SK: 500-LO/D-5433/2007 zo dňa 13.12.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Televízna spoločnosť BBSK, a.s., Banská Bystrica 
ÚP: 11:00 hod. 
 
Uznesenie č. 08-04/18.102: Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a  § 5 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), 
postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 500-LO/D-5433/2008 zo dňa 13.12.2007,  posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na televízne vysielanie  účastníka konania: 
 
Televízna spoločnosť BBSK, a.s. 
Nám. SNP 23 
974 01 Banská Bystrica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
 

prerušuje na 30 dní 
 
správne konanie č. 500-LO/D-5433/2008 zo dňa 13.12.2007 zo dňa 01.12.2006 a 
 

vyzýva 
účastníka konania, aby v uvedenej lehote predložil Rade údaje a doklady o finančných zdrojoch, 
ktoré má žiadateľ o licenciu k dispozícii na vysielanie (§ 46 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. 
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z.) a doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania týchto prostriedkov, ich pôvod a zloženie (§ 
46 ods. 2 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.) .  
Rada bude v správnom konaní č. 500-LO/D-5433/2008 zo dňa 13.12.2007 pokračovať po uplynutí 
lehoty,  alebo keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené.  
Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. Podľa § 30 ods. 1 písm. d/  
zákona č. 71/1967 Zb. Rada správne konanie zastaví, ak účastník konania v určenej lehote 
neodstráni nedostatky svojho podania.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/101: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o prerušení správneho  konania č. 500-
LO/D-5433/2008, zašle ho účastníkovi konania, spol. BBSK, a.s., Banská Bystrica.  
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
SK: 383-LO/D-4821/2007 zo dňa 02.11.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/211  
ÚK: Mestský bytový podnik, a.s., Vranov nad Topľou 
 
Uznesenie č. 08-04/19.103: 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 cit. zákona, v správnom konaní č. 383-LO/D-4821/2007 zo 
dňa 02.11.2007, posúdila  žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/211 účastníka konania: 
 
Mestský bytový podnik, a.s. 
Sídlisko Lúčna 819 
093 01 Vranov nad Topľou 
 
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.  

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/211 zo dňa 16.07.2002  nasledovne: 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa : v zmysle splnenia oznamovacej 
povinnosti voči Telekomunikačnému úradu SR podľa zákona č. 610/2003 Zb. zo dňa 22.10.2007. 
 1.1. Hlavná stanica: Mlynská 1334, 093 16 Vranov nad Topľou 
 1.2. Hlavná stanica: sídl. JUH 1049/53, 093 16 Vranov nad Topľou 

 
2.  Územný rozsah retransmisie: Vranov nad Topľou 
 
3.  Počet  účastníkov ( prípojok) spolu: 620 
 3.1. Mlynská:    280 
 3.2. sídl. JUH:   340 
4.  Ponuka programových služieb: 
4.1.KDS ul. Mlynská 
Základná ponuka: 

televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TV VÝCHOD 
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rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM;  FUN RADIO,  Rádio Východ 

 
Rozšírená ponuka:  

televízne programové služby: TA3, ČT 1, ČT 2, Prima, RTL, PRO7, SAT1, Super 
RTL, RTL2, Eurosport, KIKA, BBC, Kabel1, MTV 
Europe, ARTE, ZDF, ARD, Animal Planet, Discovery 
Channel, MGM Channel, Nautik TV  

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM;  FUN RADIO,  Rádio Východ 

 
4.2.KDS sídl. JUH 
Základná ponuka: 

televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TV VÝCHOD 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM;  FUN RADIO,  Rádio Východ 
 

Rozšírená ponuka:  
televízne programové služby: TA3, ČT 1, ČT 2, Prima, RTL, PRO7, SAT1, Super 

RTL, RTL2, Eurosport, KIKA, BBC, Kabel1, MTV 
Europe, ARTE, ZDF, ARD, Animal Planet, Discovery 
Channel, MGM Channel, Nautik TV  

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM;  FUN RADIO,  Rádio Východ.“ 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/102: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 383-LO/D-4821/2007 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, Mestský bytový podnik, a.s., Vranov nad 
Topľou a vyzve ho  na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 20/ 
SK: 504-LO/D-5459/2007 zo dňa 14.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/101  
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca 
 
Uznesenie č. 08-04/20.104: 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/101, v správnom konaní č. 504-
LO/D-5459/2007 zo dňa 14.12.2007, účastníka konania: 
 
OTS, s.r.o. 
Štúrova 1706 
022 01 Čadca 
  
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 
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licenciu na televízne vysielanie č. T/101 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/101/1998 zo dňa 28.10.1998 sa mení a v úplnom znení znie 
takto: 
 

„I. 
 
(1) Názov programovej služby: Kysucké televízne vysielanie (KTV) 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
(4) Územný rozsah vysielania: lokálne televízne vysielanie – mesto Čadca a okolité obce – 

Milošová, Raková, Čadečka, Horelica 
(5) Jazyk vysielania v lokálnom vysielaní: slovenský 
 

II. 
 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
(1)  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 10462/L, oddiel: 
Sro, zo dňa 05.03.2007. 
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, vložka číslo: 10462/L, oddiel: Sro, zo dňa 
05.03.2007. 

  
III.   

 
1) Podiely programových typov za bežný mesiac určené z  programovej skladby, uvedené v podaní 

zo dňa 14.12.2007 (č.d.p. 5459/2007):  
 a/  Programová služba (100%) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 20% 
2. Programy : min. 80% 

b/  Programové typy: (100%) 
1. Spravodajstvo: 0% 
2. Publicistika:  
     2.1 Politická publicistika: 0% 
 2.2 Ostatná publicistika: 97% 
3. Dokumentárne programy: 0% 
4. Dramatické programy: 0% 
5. Zábavno-hudobné programy: 0% 
6. Hudobné programy: 0% 
7. Vzdelávacie programy: 0% 
8. Náboženské programy : 3% 
9. Športové programy: 0% 

c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 91% (TV JOJ) 

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

záujme: min. 15% 
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 
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6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: - 

 
IV. 

 
Frekvencia:   95,2 MHz – Námestovo  

     Lokalita:    Čadca, U Liškov 
     Frekvenčný list:             10842/SKS-98 zo dňa 19.10.1998 
 
Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu kmitočtu. Podľa § 
68 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov frekvencie 
pridelenej na analógové vysielanie a za pokrytie územia signálom. Vysielateľ je povinný zabezpečiť 
osobitné meranie pokrytia územia signálom z frekvencie po jej pridelení; výsledky tohto merania 
vysielateľ oznámi rade. 
 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
- DVD“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/103: 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. 504-LO/D-5459/2007, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania OTS, s.r.o., Čadca. 
T: 19.03.2008          Z: LO 
 
K bodu 21/ 
SK: 370-LO/D-4467/2007 zo dňa 12.10.2007 
vo veci vrátenia správneho poplatku  
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r. o., Dolný Kubín 
 
Uznesenie č. 08-04/21.105: 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. 370-LO/D-4467/2007 zo dňa 12.10.2007 vo veci 
oznámenia zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/86 účastníka konania:  
 
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r. o. 
Hviezdoslavovo nám. 1651/2 
026 27 Dolný Kubín 
 
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 10 ods. 2 zákona č. 145/2000 Z.z. o správnych poplatkoch  

 
vracia 

 
správny poplatok, zaplatený účastníkom konania Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r. o., Dolný 
Kubín, dňa 07.01.2008 prevodom na účet číslo 7000088972/8180, variabilný symbol 4467, vo 
výške 3.000,- Sk (slovom tritisíc slovenských korún). 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-04/104:  V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 370-LO/D-4467/2007, zašle ho 
účastníkovi konania Infoštúdio mesta Dolný Kubín, spol. s r. o., Dolný Kubín a vráti mu správny 
poplatok. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5291/202-2007        
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 25.11.2007)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5291/202-2007  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 08-04/22.106: 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. 5291/202-2007, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi 
na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/105:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.02.2008          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5291/203-2007         
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 25.11.2007)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5291/203-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o.,     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-04/23.107: 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. 5291/203-2007, 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. 08-04/106: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.02.2008          Z: PgO 
   
K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 5484/213-2007         
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 16.12.2007)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5484/213-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o.,     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-04/24.108: 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 
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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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. 
preverila sťažnosť evidovanú pod č. 5484/213-2007, 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. 08-04/107:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.02.2008          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.241/16-2008       
(na vysielanie programu Magazín TVS v TV Skalica z dňa 23.12.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 241/16-2008  smerujúcej proti vysielaniu TV Skalica 
Vysielateľ: Videoštúdio RIS  spol. s r.o., Senica   číslo licencie: T/33 
 
Uznesenie č. 08-04/25.109: 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. 241/16-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Skalica začína správne 
konanie voči vysielateľovi Videoštúdio RIS, spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 16 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že dňa 23.12.2007 v programe Magazín TVS odvysielal 
o cca 18:00 hod. vyjadrenie primátora k predaju pozemkov, v ktorom mohlo dôjsť k prezentácii 
jednostranných názorov bez toho, aby bola zabezpečená všestrannosť informácií a názorová 
pluralita k danej problematike. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/108:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 04.03.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-04/109:  Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 29.02.2008          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4.štvrťrok 2007 
Vysielateľ Markíza-Slovakia, s.r.o.,    číslo licencie: T/41 
      MAC TV s.r.o., Bratislava                           číslo licencie: T/39 
      Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 08-04/26.110: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o 
štatistike o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm.m/, §§ 
22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách za 4.štvrťrok 2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 412-PgO/O-4945/2007 zo dňa 06.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3849/154-2007 
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(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Črepiny / Eutanázia / 03.09.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                            číslo licencie: T/39         
 
Uznesenie č. 08-04/27.111: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 412-PgO/O-4945/2007 spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 03.09.2007 o cca 21.35 hod. odvysielal v rámci programu Črepiny príspevok pod názvom 
Eutanázia, ktorý by svojím obsahom mohol ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin 
maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, 
 
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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500.000,– Sk, slovom päťstotisíc 
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. 
 

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

tým, 
 
že dňa 03.09.2007 o cca 21.35 hod. odvysielal v rámci programu Črepiny príspevok pod názvom 
Eutanázia, bez zohľadnenia jeho vekovej vhodnosti pre maloletých pri jeho zaradení do vysielania, 
 

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. 
 

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

tým, 
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že pri klasifikácií programu Črepiny, v rámci ktorého dňa 03.09.2007 o cca 21.35 hod. odvysielal 
príspevok  pod názvom Eutanázia, neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade 
s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. určila Rada 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné uhradiť ju na účet: 7000088921/8180, VS ***08, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

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

tým, 
 
že dňa 03.09.2007 o cca 21.35 hod. odvysielal v rámci programu Črepiny príspevok pod názvom 
Eutanázia, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti, 
 
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 200.000,– Sk, slovom dvestotisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 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. 08-04/110:  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, 
spoločnosti MAC TV s.r.o. 
T: 19.03.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-04/111:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.02.2008          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 424-PgO/O-5162/2007 zo dňa 20.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 3995/162-2007; 4045/165-2007 
(dodržiavanie § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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(monitorovaný program/deň:  Čo na to Mojsejovci? / 03.09.2007 ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                             číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-04/28.112: 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. 424-PgO/O-5162/2007 MAC TV s.r.o. 
 

porušil povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že program Čo na to Mojsejovci? odvysielaný dňa 03.09.2007 prerušil zaradením reklamy na ďalšie 
vydanie programu po cca 3 minútach od skončenia predchádzajúceho prerušenia programu 
reklamným blokom, 
 
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. 
 
Uznesenie č. 08-04/28.113: 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. 424-PgO/O-5162/2007 vedené voči MAC TV s.r.o. sa v časti týkajúcej sa 
možného porušenia § 20 ods. 3, 4 a 5 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. 08-04/112:  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: 19.03.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-04/113:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.02.2008          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 456-PgO/O-5329/2007 zo dňa 04.12.2007 
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Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4257/172-2007  
(dodržiavanie § 20 ods. 3,4 a 5 zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program Skladajme písmenká / pieseň Čo?! / 28.09.2007) 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o.                               číslo licencie: T/160 
 
Uznesenie č. 08-04/29.114: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 456-PgO/O-5329/2007 spoločnosť Nautik TV spol. s.r.o. 
 

I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 28.09.2007 v programe Skladajme písmenká odvysielal o cca 16:45 hod. pieseň Čo?! 
interprétov Miky Mora a Rytmusa a o cca 16:53 hod. pieseň Po-po interprétov Miky Mora, 
Agresora Lotra a Molocha Vlava, ktoré by svojím obsahom mohli ohroziť fyzický, psychický alebo 
morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, 
 

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. 
 

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

tým, 
 
že dňa 28.09.2007 v programe Skladajme písmenká odvysielal o cca 16:45 hod. pieseň Čo?! 
interprétov Miky Mora a Rytmusa a o cca 16:53 hod. pieseň Po-po interprétov Miky Mora, 
Agresora Lotra a Molocha Vlava, bez zohľadnenia ich vekovej vhodnosti pre maloletých pri ich 
zaradení do vysielania, 
 

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. 

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

 
tým, 

 
že pri klasifikácií programu Skladajme písmenká, v rámci ktorého dňa 28.09.2007 odvysielal o cca 
16:45 hod. pieseň Čo?! interprétov Miky Mora a Rytmusa a o cca 16:53 hod. pieseň Po-po 
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interprétov Miky Mora, Agresora Lotra a Molocha Vlava, neuplatnil Jednotný systém označovania 
programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. určila Rada 
 

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. 08-04/114:  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: 19.03.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-04/115:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.02.2008          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 414-PgO/O-4947/2007 zo dňa 06.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 3976/157-2007 a č. 3976/158-2007 smerujúcich proti 
Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: O 5 minút 12 / 02.09.2007) 
ÚK: STV, vysielateľ na základe zákona                                                       
 
Uznesenie č. 08-04/30.115: 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. 414-PgO/O-4947/2007 vedené voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na 
základe zákona podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/116:  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 
Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
T: 25.02.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-04/117:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 29.02.2008          Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 425-PgO/O-5163/2007 zo dňa 20.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3854/150-2007 smerujúcej voči televízii JOJ  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
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(monitorovaný program/deň: program Noviny / príspevky: Ján Slota vo forme; Príspevky na pohreb; 
Koniec parlamentných prázdnin / 30.08.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-04/31.116: 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. 425-PgO/O-5163/2007  vedené voči MAC TV s.r.o.,podľa § 30 písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/118: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania MAC 
TV, s.r.o..  
T: 25.02.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-04/119:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.02.2008          Z: PgO 
 
32/Rôzne 
1/ Oznámenie držiteľa licencie č. R/49, spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-04/32.117: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s oznámením držiteľa 
licencie č. R/49, spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava o zmene programovej štruktúry. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/120: Kancelária Rady uloží oznámenie o zmene programovej štruktúry do spisového 
materiálu držiteľa licencie č. R/49, spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava. 
T: ihneď          Z: LO 
 
2/ Návrh na zahraničnú pracovnú cestu – 7. zasadnutie Skupiny špecialistov na mediálnu      
diverzitu v dňoch 13.-14.3.2008, miesto konania: Štrasburg, Francúzsko, účastník: JUDr. Igor 
Chovan 
 
Uznesenie č. 08-04/32.118: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom na časť na 
7. zasadnutí Skupiny špecialistov na mediálnu diverzitu v dňoch 13.-14.03.2008 súhlasí s účasťou 
pracovníka kancelárie Rady, JUDr. Igora Chovana, na ňom. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-04/121: Kancelária Rady zabezpečí účasť na konferencii obvyklým spôsobom. 
T: bezodkladne         Z: LO, OEV 
 
3/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. januáru 2008. 
 
Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.01.2008 na vedomie. 
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V Bratislave, 19.02.2008
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Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
 
 
 

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


