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Zápisnica č. 06/2008 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 18.03.2008 

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: 44-LO/O-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 
 
3/ SK: 33-LO/D-381/2008 zo dňa 22.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/92 
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou 
 
4/ SK: 346-LO/D-4005/2007 zo dňa 14.09.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/266 
ÚK: PEEM Slovakia, spol. s r.o., Trnava 
 
5/ SK: 76-LO/D-844/2008 zo dňa 21.02.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
6/ SK: 78-LO/D-1022/2008 zo dňa 03.03.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v registrácii retransmisie č. TKR/161 
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava 
 
7/ SK:  11-LO/D-171/2008 zo dňa 10.01.2008 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom systému MMDS 
ÚK: Obec Nižná 
 
8/ SK: 62-LO/D-446/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/1 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
9/ SK: 63-LO/D-446/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/2 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
10/ SK: 64-LO/D-446/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/3 
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ÚK: Slovenský rozhlas 
 
11/ SK: 65-LO/D-446/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/4 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
12/ SK: 66-LO/D-446/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/5 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
13/ SK: 67-LO/D-446/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/6 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
14/ SK: 74-LO/D-786/2008 zo dňa 18.02.2008 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s navýšením základného imania držiteľa 
licencie č. R/88 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
        NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., Praha 
        RADIO ASSET, a.s., Praha   
ÚP:10:40 hod. 
 
15/ SK: 29-LO/O-496/2008 zo dňa 04.02.2008 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany 
 
16/ SK: 18-LO/D-312/2008 zo dňa 17.01.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č. TKR/167 
ÚK: Progres Malacky, s.r.o., Malacky 
 
17/ SK: 466-LO/D-5311/2007 zo dňa 07.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/118 
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce 
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.87/1-2008       
(na vysielanie  programu  Prepadnutie 2: Temné územie  z dňa  3.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 87/1-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 583/32-2008      
(na vysielanie reklamy na Československý bál z dňa 28.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č.583/32-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41  
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.75/6-2008       
(na vysielanie programu  Čo na to Mojsejovci? z dní  29.11.2007 a 6.12.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č.75/6-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 134/8-2008       
(na vysielanie televízie Panoráma z dní 14.12.2007 a 16.12.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 134/8-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Panoráma 
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Vysielateľ: Radoslav Haring, Žarnovica    číslo licencie: T/176 
 
22/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 91/4-2008 a 88/3-2008      
(na vysielanie príspevku Rozprávka o psíkovi Luckym v programe Noviny PLUS z dňa 2.1.2008)  
Správa o šetrení sťažností č. 91/4-2008 a 88/3-2008 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava                číslo licencie: T/39 
 
23/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 88/3-2008, 147/12-2008 a 152/11-2008       
(na vysielanie príspevkov TINKY WINKY HOMOSEXUÁL? a SEXUÁLNA VÝCHOVA NA 
ŠKOLÁCH v programe Noviny PLUS  z dňa 2.1.2008)  
Správa o šetrení sťažností č. 88/3-2008, 147/12-2008 a 152/11-2008 smerujúcich proti vysielaniu 
televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č.2/08/TV o monitorovaní vysielania AZTV INFO 
(monitorované dni: 17.01., 18.01.2008) 
Vysielateľ: AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica             číslo licencie:T/153 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.3/08/TV o monitorovaní vysielania SKV 1 
(monitorované dni: 23. a 30.1.2008) 
Vysielateľ: Matús Marián, ALS-MM, Snina   číslo licencie: T/30 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.4/08/TV o monitorovaní  Mestského televízneho vysielania Rožňava 
(monitorovaný deň: 01.01. a 08.01.2008) 
Vysielateľ: Mestské televízne štúdio, s.r.o., Rožňava            číslo licencie: T/85 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č.2/08/Ro o monitorovaní vysielania Beta Rádia. 
(monitorovaný deň: 04.01., 05.01.2008) 
Vysielateľ: RÁDIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Prievidza  číslo licencie: R/76 
 
28/ SK č.: 477-PgO/O-5562/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio 
Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Veľké správy rádia VIVA / 01.10.2007) 
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                                      číslo licencie: R/70                                                                                    
 
29/ SK č.: 476-PgO/O-5561/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio 
Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Veľké správy rádia VIVA / 26.09.2007 ) 
ÚK:  Rádio VIVA, a.s.                                                                       číslo licencie: R/70 
 
30/ SK č.: 475-PgO/O-5560/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio 
Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Veľké správy rádia VIVA / 21.09.2007) 
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ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                                       číslo licencie: R/70 
 
31/ SK č.: 493-PgO/O-5578/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4809/185-2007  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: súvislý záznam vysielania / 20.10.2007) 
ÚK: VEPROS, spol. s r.o.                                                                  číslo licencie: T/82 
 
32/ SK č.: 462-PgO/O-5335/2007 zo dňa 04.12.2007 
Doplnenie: Informácia o štatistike o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 
3. štvrťrok 2007 
(dodržiavanie § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: európska nezávislá produkcia / júl a august 2007 na vysielacom 
okruhu Jednotka) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
33/ SK č.: 461-PgO/O-5334/2007 zo dňa 04.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4007/159-2007 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / 06.09.2007) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
ÚP: 10:00 hod. 
 
34/ SK č.: 457-PgO/O-5330/2007 zo dňa 04.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3997/160-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / 13.08.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
ÚP: 10:20 hod. 
 
35/ SK č.: 483-PgO/O-5568/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio 
Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / 24.09.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
ÚP: 10.20 hod 
 
36/ SK č.: 482-PgO/O-5567/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio 
Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey, Rádio Viva 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / 21.09.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
ÚP: 10.20 hod 
 
37/Rôzne: 
1. Správa o stave vysielania za rok 2007 
2. Oznámenie Slovenského rozhlasu 
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Ústne pojednávania: 
10:00 hod. – MAC TV s.r.o., Bratislava 
10:20 hod. – D.EXPRES, a.s., Bratislava  
10:40 hod. – GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
 
 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 168 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 08-06/1.156: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 44-LO/O-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 
 
Uznesenie č. 08-06/2.157: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách (ďalej aj „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona 
č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 44-LO/O-516/2008 zo dňa 01.02.2008 s účastníkom konania 
(ďalej aj „ÚK“): 
 
AZTV Group, s.r.o. 
Námestie SNP 11 
974 01 Banská Bystrica 
 
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 § 54 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
odníma 

 
spoločnosti AZTV Group, s.r.o., licenciu č. T/203 na vysielanie televíznej programovej služby 
AZTV INFO z dôvodu, že vysielateľ dosiahol jej udelenie na základe nepravdivých údajov 
uvedených v dokladoch priložených k  žiadosti podľa ustanovenia § 46 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/169: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 44-LO/O-
516/2008 a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 18.04 .2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 33-LO/D-381/2008 zo dňa 22.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/92 
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ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou 
 
Uznesenie č. 08-06/3.158: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 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. 33-LO/D-
381/2008 zo dňa 22.01.2008, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/92 z dôvodu 
zmeny obsahu programovej ponuky a zmeny počtu prípojok účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou 
Svätoplukova 1601 
957 04 Bánovce nad Bebravou 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/92 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/92/1997 zo dňa 24.11.1997 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
 
1) Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa  
a) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 396/01-TN/KDS zo dňa 09.07.2001  

 - hlavná stanica - lokalita: Svätoplukova 1601, Bánovce nad Bebravou 
 b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 298/02-TN/KDS zo dňa 16.06.2002 

- hlavná stanica - lokalita: obec Zlatníky 
 c) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 506/03-TN/KDS zo dňa 15.12.2003 

- hlavná stanica - lokalita: obec Podlužany 
d) potvrdenia splnenia oznamovacej povinnosti z TÚ SR zo dňa 29.03.2005 
- hlavná stanica - lokalita: obec Uhrovec 
 

 2) Územný rozsah retransmisie:   
Bánovce nad Bebravou, Zlatníky, Podlužany, Uhrovec 
 
3) Počet  prípojok:   
a) KDS Bánovce nad Bebravou   3100 
b) KDS Zlatníky      148 
c) KDS Podlužany                182 
d) KDS Uhrovec     388 
Spolu         3818                 
 
4) Ponuka programových služieb:   
a) KDS Bánovce nad Bebravou 
Základný súbor:  
Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Music Box, BTV, ČT 1, 

ČT 2, Prima, RTL, VOX, PRO 7, DISCOVERY, HALLMARK, 
GALAXIE SPORT, TV Nautik, EURONEWS, Óčko, TV Noe, 
Viasat History, Viasat Explorer/Spice, JimJam; 

Rozhlasové programové služby:Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 
VIVA,  rádio OKEY,  RÁDIO DÚHA, N-Rádio,  FUN RADIO ; 
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b) KDS Zlatníky 
Základný súbor: 
Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, RTL, 

PRO 7, SAT 1, TV Nautik; 
Rozhlasové programové služby:Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 

VIVA,  rádio OKEY,  RÁDIO DÚHA, N-Rádio,  FUN RADIO; 
  
c) KDS Podlužany 
Základný súbor: 
Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Music Box, ČT 1, ČT 2, 

Prima, RTL, VOX, PRO 7, SAT 1, VIVA, EURONEWS, TV 
Nautik;  

Rozhlasové programové služby:Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 
VIVA,  rádio OKEY,  RÁDIO DÚHA, N-Rádio,  FUN RADIO; 

  
d) KDS Uhrovec 
Základný súbor: 
Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, 

Spektrum, BTV, GALAXIE SPORT, RTL, TV Nautik, Music Box; 
Rozhlasové programové služby:Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; FUN RADIO 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/170: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 33-LO/D-381/2008 zo dňa 
22.01.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Bytové družstvo Bánovce 
nad Bebravou) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.04.2008          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 346-LO/D-4005/2007 zo dňa 14.09.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/266 
ÚK: PEEM Slovakia, spol. s r.o., Trnava 
 
Uznesenie č. 08-06/4.159: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 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. 346-
LO/D-4005/2007 zo dňa 14.09.2007, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/266, 
účastníka konania (ďalej len „ÚK“): 

 
PEEM Slovakia, spol. s r.o. 
Bernolákova 1 
917 01 Trnava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

z a s t a v u j e  
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správne konanie č. 346-LO/D-4005/2007 zo dňa 14.09.2007 z dôvodu, že účastník konania 
v stanovenej lehote neodstránil nedostatky podania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/171: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 346-LO/D-4005/2007 zo dňa 
14.09.2007 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania (PEEM Slovakia, spol. 
s.r.o., Trnava). 
T: 18.04.2008          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 76-LO/D-844/2008 zo dňa 21.02.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-06/5.160: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 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. 76-LO/D-
844/2008 zo dňa 21.02.2008, posúdila oznámenie o zmene licencie č. R/84 z dôvodu zmeny 
právnych skutočností účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/84 nasledovne: 
 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/84/2003 zo dňa 19.11.2003 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
Bod II. Právne skutočnosti sa mení a znie: 

 
„Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava zo 
dňa 21.02.2008, Oddiel: Sro, vložka číslo 39479/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava zo dňa 21.02.2008, Oddiel: Sro, 
vložka číslo 39479/B“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/172: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 76-LO/D-844/2008 zo dňa 
21.02.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania (TAM ART 
PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava). 
T: 18.04.2008          Z: LO 



 9 

 
K bodu 6/  
SK: 78-LO/D-1022/2008 zo dňa 03.03.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v registrácii retransmisie č. TKR/161 
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava 
 
Uznesenie č. 08-06/6.161: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 78-LO/D-
1022/2008 zo dňa 03.03.2008, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/161 
z dôvodu zmeny obsahu programovej ponuky účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
Trnavatel, spol. s r.o. 
Štefánikova 19 
917 01 Trnava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/161 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/161/99 zo dňa 08.09.1999 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
 
I. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
podľa registrácie telekomunikačnej činnosti Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky 
(KDS), rozhodnutie 161-BA-P, 175-TT-P, 176-TT-P, 177-TT-P  
 
KDS Trnava: 
- hlavná stanica: Trnava, Kollárova 24; 
- lokalita: Trnava; 
 
II. Územný rozsah retransmisie: Trnava  
 
III. Počet prípojok: 6 500 
 
IV. Ponuka programových služieb: 

a) základná programová ponuka:  
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ,  Mestská Televízia 

Trnava (MTT), ORF 1, TA 3, TV 2; 
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; VIVA, Rádio EXPRES, FUN RADIO, rádio OKEY, N-RÁDIO, Jemné 
melódie, Rádio LUMEN; 

b) rozšírená programová ponuka: 
- televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Mestská 

Televízia Trnava (MTT), TVA, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, TV 2, Discovery 
Channel, Zone Reality, BBC World, EuroNews, Eurosport, Extreme Sport / Blue Hustler, 
Galaxie Sport, Zone club, ORF 1, Sport 1, PRO 7, Deutsche Welle, MGM, TVE 
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International, MTV Europe, Arte, TV 5, VH 1, Music Box, JETIX, Arirang, Zone 
Romantica, Minimax, TV Paprika, Film+, TV DEKO, TV Noe, bebe tv; 

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; VIVA, Rádio EXPRES, FUN RADIO, Jemné melódie, rádio OKEY, N-
RÁDIO, Rádio Lumen; 

c) prémiový kanál: HBO; 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/173: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 78-LO/D-1022/2008 zo dňa 
03.03.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (Trnavatel, spol. s r.o., 
Trnava) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.04.2008           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK:  11-LO/D-171/2008 zo dňa 10.01.2008 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom systému MMDS 
ÚK: Obec Nižná 
 
Uznesenie č. 08-06/7.162: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 11-LO/D-
171/2008 začatom dňa 10.01.2008, vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom 
systému MMDS účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Obec Nižná 
Nová doba 506 
027 43 Nižná 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/287 

 
za nasledujúcich podmienok: 
  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 

- rozhodnutie Telekomunikačného úradu SR zo dňa 04.06.2002, č. 9210741006, v spojení 
s licenciou č. 4750/2002 
-  hlavná stanica – lokalita: Obec Nižná 
-  retransmisia je vykonávaná prostredníctvom systému MMDS 
-  počet kanálov: 12 
-  výkon (kW): 0,011 

 
2. územný rozsah vysielania: územie obce Nižná 
 
3. počet prípojok: 250 
 
4. ponuka programových služieb:  
         Základný súbor: 

televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, Galaxie 
Sport, TV Noe, TV Patriot 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-06/174: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 11-LO/D-171/2008 zo dňa 
10.01.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania – Obec Nižná spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.04.2008          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 62-LO/D-446/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/1 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 08-06/8.163: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 62-
LO/D-446/2008 začatom 28.01.2008, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom 
vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby, doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
licenciu č. RD/1 zo dňa 20.11.2007 na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej 
služby, ktorá v úplnom znení znie takto: 

 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+ 
2. Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 1, Rádio Slovensko   
3. Jazyk vysielania: slovenský 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie  určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
      1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 12,9  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 2,8 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 24,0 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 3,6 % 
1.3.2 Hudobné: 48,7 % 
1.3.3 Zábavné: 1,0 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 7,0 % 

6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 78,3 % 
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7. Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo  

 
Zahraničná doložka: 

a) teritórium: Česká republika 
b) jazyk vysielania: slovenský 

 
Doložka iného verejného prenosu: 

a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 
a skupinových príjemcov) 

b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (káblový prenos pre individuálnych a skupinových 
príjemcov) 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/175: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 62-LO/D-446/2008 zo dňa 
28.01.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania – Slovenský rozhlas. 
T: 18.04.2008          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 63-LO/D-446/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/2 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 08-06/9.164: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 63-
LO/D-446/2008 začatom 28.01.2008, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom 
vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby, doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
licenciu č. RD/2 zo dňa 20.11.2007 na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej 
služby, ktorá v úplnom znení znie takto: 

 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+ 
2. Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 2, Rádio Regina. 
3. Jazyk vysielania: slovenský. 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne. 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
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     1. Programové typy: 
1.1 Spravodajstvo: 9,3  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 24,2 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 5,4 % 
1.3.2 Hudobné: 58,2 % 
1.3.3 Zábavné: 1,6 % 

1.3.4 Šport a motorizmus: 1,3 %  
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 75,30 %. 
7.  Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo. 
 
Zahraničná doložka: 
a) teritórium: Česká republika, 
b) jazyk vysielania: slovenský. 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 

a skupinových príjemcov), 
b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (káblový prenos pre individuálnych a skupinových 

príjemcov). 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/176: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 63-LO/D-446/2008 zo dňa 
28.01.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania – Slovenský rozhlas. 
T: 18.04.2008          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 64-LO/D-446/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/3 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 08-06/10.165: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 64-
LO/D-446/2008 začatom 28.01.2008, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom 
vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby, doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
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mení 
 
licenciu č. RD/3 zo dňa 20.11.2007 na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej 
služby, ktorá v úplnom znení znie takto: 

 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+ 
2. Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 3, Rádio Devín  
3. Jazyk vysielania: slovenský 
4. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie  určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 1,2  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 7,3 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 11,4 % 
1.3.2 Hudobné: 79,1 % 
1.3.3 Zábavné: 1,0 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 0 % 

6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 96,2 % 

7.  Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo 

 
Zahraničná doložka: 
a) teritórium: Česká republika, 
b) jazyk vysielania: slovenský. 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 

a skupinových príjemcov), 
b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (káblový prenos pre individuálnych a skupinových 

príjemcov). 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/177: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 64-LO/D-446/2008 zo dňa 
28.01.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania – Slovenský rozhlas. 
T: 18.04.2008          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 65-LO/D-446/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/4 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 08-06/11.166: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 65-
LO/D-446/2008 začatom 28.01.2008, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom 
vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby, doručené Rade účastníkom konania: 
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Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
licenciu č. RD/4 zo dňa 20.11.2007 na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej 
služby, ktorá v úplnom znení znie takto: 

 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+ 
2.   Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 4, Rádio_FM   
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne. 

      5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie    určenej radou 
(podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 3,0  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 6,9 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 0 % 
1.3.2 Hudobné: 88,1 % 
1.3.3 Zábavné: 0% 
1.3.4 Šport a motorizmus: 2,0 %. 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 56,20 %. 

7.  Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo. 

 
Zahraničná doložka: 
a. teritórium: Česká republika, 
b. jazyk vysielania: slovenský. 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 

a skupinových príjemcov), 
b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (káblový prenos pre individuálnych a skupinových 

príjemcov). 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/178: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 65-LO/D-446/2008 zo dňa 
28.01.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania – Slovenský rozhlas. 
T: 18.04.2008          Z: LO 
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K bodu 12/ 
SK: 66-LO/D-446/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/5 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 08-06/12.167: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 66-
LO/D-446/2008 začatom 28.01.2008, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby, doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
licenciu č. RD/5 zo dňa 20.11.2007 na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej 
služby, ktorá v úplnom znení znie takto: 

 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+ 
2.   Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 5, Rádio Patria 
3.   Jazyk vysielania: maďarský, rusínsky, rómsky, český, ukrajinský, nemecký, poľský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
5.  Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie    určenej 

radou (podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
             Redakcia maďarského vysielania: 

      1. Programové typy: 
1.1 Spravodajstvo: 14,3  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 1,0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 48,0 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 2,2 % 
1.3.2 Hudobné: 32,0 % 
1.3.3 Zábavné: 0,4 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 2,1 % 

            Národnostné a etnické vysielanie: 
      1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 5,9  % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0,3 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 37,8 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 10,9 % 
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1.3.2 Hudobné: 42,7 % 
1.3.3 Zábavné: 1,5 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 0,9 % 

6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 99,6 % (vysielanie pre maďarských poslucháčov), 99,8 % (národnostné a etnické 
vysielanie) 

7. Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo 

 
Zahraničná doložka: 
a) teritórium: Česká republika; 
b) jazyk vysielania: maďarský, rusínsky, rómsky, český, ukrajinský, nemecký, poľský. 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 

a skupinových príjemcov), 
b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (káblový prenos pre individuálnych a skupinových 

príjemcov). 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/179: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 66-LO/D-446/2008 zo dňa 
28.01.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania – Slovenský rozhlas. 
T: 18.04.2008          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 67-LO/D-446/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. RD/6 
ÚK: Slovenský rozhlas 
 
Uznesenie č. 08-06/13.168: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 67-
LO/D-446/2008 začatom 28.01.2008, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom 
vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej 
programovej služby, doručené Rade účastníkom konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
 

mení 
 
licenciu č. RD/6 zo dňa 20.11.2007 na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej 
služby, ktorá v úplnom znení znie takto: 

 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
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Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H, DRM, DRM+ 
2.   Názov programovej služby: Slovenský rozhlas 6, Radio Slovakia International. 
3.   Jazyk vysielania: slovenský, anglický, nemecký, ruský, španielsky, francúzsky 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne. 
5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie  určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 3788/2007 zo dňa 31.08.2007):  
1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: 25,9 % 
1.2 Publicistika:  

1.2.1 Politická publicistika: 0  % 
1.2.2 Ostatná publicistika: 54,0  % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Literárno-dramatické: 0  % 
1.3.2 Hudobné: 20,1 % 
1.3.3 Zábavné: 0 % 
1.3.4 Šport a motorizmus: 0 % 

6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 
záujme: 99,8 %. 

7.  Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa  osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD-R, DVD-R, formát mp3 stereo. 

 
Zahraničná doložka: 
a) teritórium: Česká republika, 
b) jazyk vysielania: slovenský, anglický, nemecký, ruský, španielsky, francúzsky 
 
Doložka iného verejného prenosu: 
a) spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný a individuálny prenos pre individuálnych 

a skupinových príjemcov), 
b) spôsob verejného prenosu: DVB-C (káblový prenos pre individuálnych a skupinových 

príjemcov). 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/180: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 67-LO/D-446/2008 zo dňa 
28.01.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania – Slovenský rozhlas. 
T: 18.04.2008          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 74-LO/D-786/2008 zo dňa 18.02.2008 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s navýšením základného imania držiteľa 
licencie č. R/88 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
        NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., Praha 
        RADIO ASSET, a.s., Praha   
ÚP:10:40 hod. 
 
Uznesenie č. 08-06/14.169: Rada rozhodla odročiť tento bod programu na najbližšie zasadnutie 
Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 15/ 
SK: 29-LO/O-496/2008 zo dňa 04.02.2008 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany 
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Uznesenie č. 08-06/15.170: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len “Rada”) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.”) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. vo veci správneho konania č. 29-LO/O-
496/2008 zo dňa 04.02.2008,  vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 
Z.z. účastníkom konania, prevádzkovateľom retransmisie na základe registrácie č. TKR/119, 
spoločnosťou: 
 
KATELSTAV, s.r.o. 
M.R. Štefánika 800/1 
922 07 Veľké Kostoľany 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 29-LO/O-496/2008, nakoľko odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/181: Kancelária Rady vydá prevádzkovateľovi retransmisie, spol. KATELSTAV, 
s.r.o., rozhodnutie o zastavení správneho konania.   
T: 18.04.2008          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 18-LO/D-312/2008 zo dňa 17.01.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č. TKR/167 
ÚK: Progres Malacky, s.r.o., Malacky 
 
Uznesenie č. 08-06/16.171: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 18-LO/D-312/2008  zo dňa 17.01.2008, posúdila oznámenie o zmene 
registrácie č. TKR/167, doručené Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka 
konania - spoločnosti: 
 
Progres Malacky, spol. s r.o. 
Mierové námestie 12  
901 01 Malacky  
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní  vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z. 
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mení  
 
registráciu retransmisie č. TKR/167 takto: 
 
údaje v rozhodnutí  o registrácii retransmisie č. TKR/167/2000 zo dňa 08.02.2000  v znení  
neskorších zmien sa menia  nasledovne: 
 
Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie: 
„ 4. Ponuka programových služieb: 
Televízne programové služby:     
Základný súbor:   STV1,  STV2, TA3, TV Markíza, eM-TV Info, ORF 1  
Rozšírený súbor:  STV1,  STV2, TA3, TV Markíza, eM-TV Info, ORF 1, ORF 2, 

MTV, Jetix, Film+,  JOJ, ČT1, ČT2, Prima, Spektrum, 
Eurosport, Viasat History, TV Noe, AXN, CNN 

Prémiový súbor:  STV1,  STV2, TA3, TV Markíza, eM-TV Info, ORF 1, ORF 2,  
MTV, Jetix, Film+, JOJ, ČT1, ČT2, Prima, Spektrum, 
Eurosport, Viasat History, TV Noe, AXN, CNN, ÓČKO, 
Galaxia Sport, Animax/Minimax, Zone Romantika, TV 
Paprika, TV5 Monde, BBC, Viasat Explorer, MGM Channel, 
TVA 

 
Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 

Devín; FUN Radio, VIVA, Rádio OKEY.“  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/182: 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/167  v  SK č.: 18-LO/D-
312/2008, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti Progres Malacky, spol. s r.o.  a vyzve  ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 18.04.2008          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 466-LO/D-5311/2007 zo dňa 07.12.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/118 
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce 
 
Uznesenie č. 08-06/17.172: 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. 466-LO/D-5311/2007 zo dňa 07.12.2007, účastníka konania: 
 
TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce 
Mestský úrad, Nám. osloboditeľov 30 
071 01 Michalovce 
 
posúdila oznámenie vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/118, spoločnosti TV 
MISTRAL, s.r.o., Michalovce, doručené Rade z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania, 
z ktorej vyplynula zmena podielov programových typov a po posúdení podkladov potrebných 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.  
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 mení 
 
licenciu č. T/118 na televízne  vysielanie v časti III. nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/118/2007 zo dňa 07.12.1999  sa  menia  v časti III. takto:  
 
Časť III. Podiely programových typov: 
„1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 

dňa  07.12.2008, doplnenej dňa 22.02.2008  (č.p.d. 869/2008): 
a) Programová služba (100%) 

1. Doplnkové vysielanie: 45,8 % 
2. Programy: 54,2 % 

b) Programy (100%) 
1. Spravodajstvo: 54,2% 
2. Publicistika:  

 2.1 Politická publicistika: 1,65 % 
2.2 Ostatná publicistika:  1,65% 

3. Dokumentárne programy: 20,3 % 
4. Dramatické programy : 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 15,4 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 6,8 % 
9. Športové programy: 0 % 

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

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 31,16% .“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/183: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 466-LO/D-
5311/2007, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce a vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku.  
T: 18.04.2008          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.87/1-2008       
(na vysielanie  programu  Prepadnutie 2: Temné územie  z dňa  3.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 87/1-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-06/18.173: 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. 87/1-2008, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/184: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
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Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 583/32-2008      
(na vysielanie reklamy na Československý bál z dňa 28.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č.583/32-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 08-06/19.174: 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. 583/32-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza začína správne 
konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 34 
ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 28.01.2008 o cca 22.47 hod. odvysielal 
v rámci reklamného bloku reklamu na  Československý bál v Prahe, v ktorej účinkovala 
moderátorka spravodajského programu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/185: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 18.04.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-06/186: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 04.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.75/6-2008       
(na vysielanie programu  Čo na to Mojsejovci? z dní  29.11.2007 a 6.12.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č.75/6-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 08-6/20.175: 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. 75/6-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína správne 
konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 
Z.z. z dôvodu, že spôsobom zaradenia jednotlivých prerušení programu Čo na to Mojsejovci?, 
odvysielanom dňa 06.12.2007 o cca 22:00hod., mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti dodržať 
maximálny počet prerušení počas 30-minútových časových úsekov daného programu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/187: 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: 01.04.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 08-6/20.176: 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. 75/6-2008, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť 
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v časti týkajúcej programu Čo na to Mojsejovci? z dňa 06.12.2007 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/188: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28.03.2008          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-6/20.177: 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. 75/6-2008, vedenú voči MAC TV, s.r.o., a uznala sťažnosť v časti 
týkajúcej programu Čo na to Mojsejovci? z dňa 29.11.2007 podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona 
č. 308/2000 Z.z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/189: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 28.03.2008          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 134/8-2008       
(na vysielanie televízie Panoráma z dní 14.12.2007 a 16.12.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 134/8-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Panoráma 
Vysielateľ: Radoslav Haring, Žarnovica    číslo licencie: T/176 
 
Uznesenie č. 08-06/21.178: 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 134/8-2008, vedenú voči vysielateľovi Radoslavovi Haringovi a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/190: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 91/4-2008 a 88/3-2008      
(na vysielanie príspevku Rozprávka o psíkovi Luckym v programe Noviny PLUS z dňa 2.1.2008)  
Správa o šetrení sťažností č. 91/4-2008 a 88/3-2008 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava                číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-06/22.179: 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 
sťažnosti evidované pod č. 91/4-2008 a č. 88/3-2008 vedené voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., a 
uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-06/191:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 88/3-2008, 147/12-2008 a 152/11-2008       
(na vysielanie príspevkov TINKY WINKY HOMOSEXUÁL? a SEXUÁLNA VÝCHOVA NA 
ŠKOLÁCH v programe Noviny PLUS  z dňa 2.1.2008)  
Správa o šetrení sťažností č. 88/3-2008, 147/12-2008 a 152/11-2008 smerujúcich proti vysielaniu 
televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-06/23.180: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14 a) zákona č. 308/2000 Z.z. preverila 
sťažnosti evidované pod č. 88/3-2008, č. 147/12-2008 a č. 152/11-2008, vedené voči vysielateľovi 
MAC TV, s.r.o., a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnené.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/192: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.04.2008          Z: PgO 
   
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.2/08/TV o monitorovaní vysielania AZTV INFO 
(monitorované dni: 17.01., 18.01.2008) 
Vysielateľ: AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica             číslo licencie:T/153 
 
Uznesenie č. 08-06/24.181: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní 
Správy č. 2/2008/TV o monitorovaní AZTV INFO začína správne konanie voči vysielateľovi 
AZTV spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, 
že vo vysielaní dňa 18.01.2008 bol sponzor programu Čas na zmenu označený len na konci 
programu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/193:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 01.04.2008          Z: PKO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.3/08/TV o monitorovaní vysielania SKV 1 
(monitorované dni: 23. a 30.1.2008) 
Vysielateľ: Matús Marián, ALS-MM, Snina   číslo licencie: T/30 
 
Uznesenie č. 08-06/25.182: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
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príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy č. 3/2008/TV o monitorovaní SKV 1 začína správne konanie voči vysielateľovi Matús 
Marián, ASL-MM, Snina vo veci možného porušenia § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 30.01.2008 medzi 16:00 a 17:00 hod. odvysielal reklamu, ktorá presiahla 
stanovený časový rozsah pre vysielanie reklamy a telenákupu počas jednej celej hodiny.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/194:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 01.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.4/08/TV o monitorovaní  Mestského televízneho vysielania Rožňava 
(monitorovaný deň: 1.1. a 8.1.2008) 
Vysielateľ: Mestské televízne štúdio, s.r.o., Rožňava            číslo licencie: T/85 
 
Uznesenie č. 08-06/26.183: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 4/08/TV o monitorovaní vysielania 
Mestského televízneho vysielania Rožňava konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 
01.01.2008 a 08.01.2008 vysielateľa Mestské televízne štúdio, s.r.o., s licenciou č. T/85 nebolo 
zistené porušenie  právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/195:  Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.04.2008          Z: PKO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.2/08/Ro o monitorovaní vysielania Beta Rádia. 
(monitorovaný deň: 4.1., 5.1.2008) 
Vysielateľ: RÁDIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Prievidza  číslo licencie:R/76 
 
Uznesenie č. 08-06/27.184: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 2/2008/RO o monitorovaní Beta 
Rádia konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 04.01.2008 a 05.01.2008 vysielateľa 
RÁDIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o. s licenciou č. R/76 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/196:  Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 04.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 477-PgO/O-5562/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio 
Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 
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(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Veľké správy rádia VIVA / 01.10.2007) 
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                                      číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 08-06/28.185: 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. 477-PgO/O-5562/2007 vedené voči Rádio VIVA, a.s.                                                                      
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. 08-06/197:  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: 18.04.2008          Z: PKO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 476-PgO/O-5561/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio 
Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Veľké správy rádia VIVA / 26.09.2007 ) 
ÚK:  Rádio VIVA, a.s.                                                                       číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 08-06/29.186: Rada rozhodla o odročení tohto bodu programu na najbližšie zasadnutie 
Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/198:  Kancelária Rady pripraví materiál na rokovanie Rady dňa 8.4.2008.  
T: 1.04.2008          Z: PKO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 475-PgO/O-5560/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio 
Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Veľké správy rádia VIVA / 21.09.2007) 
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                                       číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 08-06/30.187: Rada rozhodla o odročení tohto bodu programu na najbližšie zasadnutie 
Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/199: Kancelária Rady pripraví materiál na rokovanie Rady dňa 8.4.2008. 
T: 01.04.2008          Z: PKO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 493-PgO/O-5578/2007 zo dňa 18.12.2007 
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Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4809/185-2007  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: súvislý záznam vysielania / 20.10.2007) 
ÚK: VEPROS spol. s r.o.                                                                  číslo licencie: T/82 
 
Uznesenie č. 08-06/31.188: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 493-PgO/O-5578/2007, 
VEPROS s.r.o.  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 20.10.2007, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu ,určenú 
podľa § 67 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5.000,–Sk, slovom päťtisíc 
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,KS6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/200: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania, 
VEPROS, s.r.o.. 
T: 18.04.2008          Z: PKO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 462-PgO/O-5335/2007 zo dňa 04.12.2007 
Doplnenie: Informácia o štatistike o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 
3. štvrťrok 2007 
(dodržiavanie § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: európska nezávislá produkcia / júl a august 2007 na vysielacom 
okruhu Jednotka) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 08-06/32.189: 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. 
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rozhodla, že účastník správneho konania č. 462-PgO/O-5335/2007 Slovenská televízia, vysielateľ 
na základe zákona 
 

porušil  
 

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

tým, 
 
že v mesiacoch júl a august  2007 na vysielacom okruhu Jednotka nezabezpečil, aby európska 
nezávislá produkcia tvorila najmenej 20% vysielacieho času, 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona,  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/201: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 18.04.2008          Z: PKO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 461-PgO/O-5334/2007 zo dňa 04.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4007/159-2007 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / 06.09.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
ÚP: 10.00 hod 
 
Uznesenie č. 08-06/33.190: 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. 461-PgO/O-5334/2007 MAC TV s.r.o. v časti týkajúcej 
sa porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
I. p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 06.09.2007 o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok Nehoda opitého 
vodiča, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti 
a základného práva v ňom zobrazenej osoby,  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***08, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. 
 
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. 461-PgO/O-5334/2007 vedené 
voči MAC TV s.r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov v časti týkajúcej sa možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/202: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 18.04.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-06/203: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 457-PgO/O-5330/2007 zo dňa 04.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3997/160-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / 13.08.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
ÚP: 10.20 hod 
 
Uznesenie č. 08-06/34.191: 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. 457-PgO/O-5330/2007 vedené voči D. EXPRES, a.s. 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. 
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Úloha č. 08-06/204: 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: 18.04.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-06/205: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 4.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 483-PgO/O-5568/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio 
Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / 24.09.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
ÚP: 10.20 hod 
 
Uznesenie č. 08-06/35.192: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 483-PgO/O-5568/2007, spoločnosť D.EXPRES, a.s.  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 24.09.2007 o cca 12:00 hod. odvysielal v programe Infoexpres príspevok informujúci 
o luxusných apartmánoch pri mestskom parku v Košiciach, v ktorom došlo k nezabezpečeniu 
nestrannosti a objektívnosti,  

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „ Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila. " 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/206: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 18.04.2008          Z: PKO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 482-PgO/O-5567/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio 
Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey, Rádio Viva 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / 21.09.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
ÚP: 10.20 hod 
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Uznesenie č. 08-06/36.193: 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. 482-PgO/O-5567/2007 vedené voči spoločnosti D.EXPRES, a.s.  podľa § 30  
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 71/1967 Zb.“)  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/207: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o čiastočnom zastavení  správneho konania a doručí ho 
účastníkovi konania spoločnosti D.EXPRES, a.s. 
T: 18.04.2008          Z: PKO 
 
37/Rôzne 
1/ Správa o stave vysielania za rok 2007 
 
Uznesenie č. 08-06/37.194: Rada schvaľuje Správu o stave vysielania a o činnosti Rady pre 
vysielanie a retransmisiu za rok 2007. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/208: Kancelária Rady zašle Správu o stave vysielania a o činnosti Rady pre 
vysielanie a retransmisiu za rok 2006 NR SR. 
T: 31.03.2008          Z: RK 
 
2/ Oznámenie Slovenského rozhlasu 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s oznámeniami Slovenského rozhlasu. 
 
Úloha č. 08-06/209: Kancelária Rady uloží oznámenia do spisového materiálu Slovenského 
rozhlasu. 
T: 18.04.2008          Z: LO 
 
3/ Správa o šetrení sťažnosti č.137/9-2008. 
 
Uznesenie č. 08-06/37.195: 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. 137/9-2008 začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV, s.r.o. 
vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
22.12.2007 odvysielal počas programu Ak sa nahneváme, budeme zlí reklamné bloky spôsobom, že 
zvuková intenzita vysielanej reklamy mohla byť vyššia ako zvuková intenzita programu vysielaného 
v čase predchádzajúcom vysielaniu reklamy, ako aj v čase tesne nasledujúcom po jej odvysielaní. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-06/210: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 01.04.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-06/211: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 04.04.2008          Z: PgO 
 
4/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac február 2008. 
 
Uznesenie č. 08-06/37.196: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad 
o účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci február 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 február 2008 v plnej výške všetkým 
členom Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/212: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.04.2008          Z: OEV 
 
5/ Zmena výšky odmien členom Rady v súvislosti s úpravou výšky platu poslanca. 
 
Uznesenie č. 08-06/37.197: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie prepočet úpravy 
výšky odmien členov Rady spätne k 1.1.2008 v zmysle listu Kancelárie NR SR zo dňa 07.03.2008 a  
článku 8, bod 7/ Štatútu Rady, schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114  v znení 
rozhodnutia predsedu NR SR číslo 625 zo dňa 3.3.2004, zároveň poveruje  Kanceláriu Rady 
o doriešenie úpravy rozpočtu Rady s MF SR na položke 637 026 - odmeny členom Rady o sumu 
314.500 Sk + zodpovedajúcu sumu  na príspevky do zdravotných poisťovní.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/213: Zaslať žiadosť Ministerstvu financii SR na zvýšenie rozpočtu Rady na položke 
637 026 - odmeny členom Rady o sumu 314.500,– Sk a plus zodpovedajúcu sumu  na príspevky do 
zdravotných poisťovní. 
T: 09.04.2008          Z: OEV 
 
Úloha č. 08-06/214: Doplatiť rozdiel v odmenách členom Rady za mesiace január – február 2008 
v termíne výplaty odmien za marec 2008. 
T: 09.04.2008          Z: OEV 
 
6/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 29. februáru 2008 
 
Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 29. februáru 2008 na vedomie. 
 
7/ Pracovná cesta - X. ročník celoslovenskej prehliadky tvorby lokálnych televíznych staníc 
Slovenska – 3.-5.apríl 2008 Dolný Kubín 
 
Uznesenie č. 08-06/37.198: Rada pre vysielanie a retransmisiu súhlasí s účasťou pracovníčky 
Kancelárie Rady E.Szegheoovej na X. ročníku celoslovenskej prehliadky tvorby lokálnych 
televíznych staníc Slovenska v dňoch  3.- 5.apríla  2008 v Dolnom Kubíne. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-06/215: Kancelária Rady zabezpečí účasť na pracovnej ceste obvyklým spôsobom. 
T: bezodkladne         Z: PKO,OEV 
 
8/ SK: 848-LO/O-R18/2006 
    vo veci žiadosti o udelenie licencie/pridelenie frekvencie 93,2 MHz Poprad 
    ÚK: Turist servis, s.r.o., Poprad 
            AQUAPARK Poprad, s.r.o., Poprad   
 
Uznesenie č. 08-06/37.199: Rada pre vysielanie 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 848-LO/O-
R18/2006 začatom dňa 26.09.2006, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania, účastníkov konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Turist servis, s.r.o. 
Nám. Sv. Egídia 43/86 
058 01 Poprad 
 
AQUAPARK Poprad, s.r.o. 
Športová 1397/1 
058 01 Poprad 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 

I . u d e ľu j e  
 

spoločnosti Turist servis, s.r.o., Nám. sv. Egídia 43/86, 058 01 Poprad 
 

licenciu č. R/96 
 

na lokálne rozhlasové terestriálne vysielanie za týchto podmienok: 
 

I. 
 

1. Názov programovej služby: Tour Radio    
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti 

rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský , slovenský, anglický, poľský  
6. Pridelená frekvencia: 93,2 MHz  Poprad 
 

II. 
 

Právne skutočnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Prešove   zo dňa 
18.10.2006, vložka č. 17882/P, zoznam výpisov č.: 8067/06. 
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2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu v v Prešove   zo dňa 18.10.2006, vložka č. 17882/P, zoznam 
výpisov č.: 8067/06. 
 

III. 
 
Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby  doručenej Rade dňa  
20.10.2006, základné podanie zo dňa 20.10.2006 ( č.p.d. 2007): 
1. Programové typy: 
1.1 Spravodajstvo: min.10% 
1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: min.1% 
1.2.2 Ostatná publicistika: min.4% 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Programy pre deti: 0% 
1.3.2 Náboženské programy: 0,1% 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0% 
1.3.4 Zábavné  programy: 0% 
1.3.5 Hudobné programy: min. 10% 
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového 
vysielacieho času:0 % 
3. Podiel vysielacieho času  (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: min. 15% 

 
IV. 

 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: (nosiče CD vo 
formáte MP3 )  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 
frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  

Frekvencia: 93,2 MHz  Poprad 
 Lokalita: Poprad mesto  

Frekvenčný list: 4556/10/2006 zo dňa 09.10.2006 
 
3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI    áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP    áno 
Alternatívne frekvencie AF     áno 
Typ programu PTY      áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON  áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete              áno 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI    nie  
Prepínač hudba/reč M/S     áno 
Textový kanál RT     áno 
Hodiny a dátum CT     áno 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Číslo programu PIN      nie 
Meno programového okruhu PS             TOUR  

 
Podľa ustanovenia § 68 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z je vysielateľ zodpovedný za využitie 
parametrov frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ 
je povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie 
v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámi 
Rade. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 

I I . z a mi e t a  
 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) žiadosť účastníka konania: AQUAPARK Poprad, s.r.o., 
Športová 1397/1, 058 01 Poprad. 
 
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný 
účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, 
a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím vyhovené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-06/216: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania – 
spoločnostiam Turist servis, s.r.o., Poprad a AQUAPARK Poprad, s.r.o., Poprad.  
T: 18.04.2008          Z: LO 
 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 18.03.2008 
 
 
         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. 


