
Zápisnica č. 07/2008 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 08.04.2008 

o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 308/2000 Z.z.  
Prevádzkovateľ retransmisie: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok 
 
3/ SK: 87-LO/D-1261/2008 zo dňa 17.03.2008 
vo veci žiadosti  o zmenu  registrácie retrnasmisie č. TKR/189  
ÚK: TS, s.r.o., Veľký Meder    
 
4/ SK: 88-LO/D-1298/2008 zo dňa 19.03.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/97 na rozhlasové vysielanie 
ÚK: ČH HORNETS, s.r.o., Košice  
 
5/ Oznámenie o zániku registrácie retransmisie zo zákona 
Prevádzkovateľ retransmisie: TES Media s.r.o., Žilina 
 
6/ SK: 83-LO/D-1154/2008 zo dňa 10.03.2008 
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/273 
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca 
 
7/ SK: 84-LO/D-1155/2008 zo dňa 10.03.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/101 
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca 
 
8/ SK: 86-LO/D-936/2008 zo dňa 26.02.2008 
vo veci oznámenia o zmenu údajov uvedených v licencii č. T/152 
ÚK: CREATV, s.r.o., Košice 
 
9/ SK: 56-LO/D-672/2008 zo dňa 11.02.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v registrácii retransmisie č. TKR/281 
ÚK: Izidor Heizer, Horné Mýto   
 
10/ SK: 97-LO/D-1317/2008 zo dňa 20.03.2008 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava 
        Ľudovít Jakubove 
        Ing. Milan Fabian 
        E & J, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:40 hod.   
 
11/ Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosti č.  432/21-2008 a č. 867/78-2008      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Kablovka-čas minulý z dňa 22.1.2008)  
Správa o šetrení sťažností č. 432/21-2008 a č. 867/78-2008 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej 
televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
12/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.511/34-2008       
(na vysielanie programu Správy STV, príspevku Neúspešný pokus o prijatie do ZŠ z dňa 20.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 511/34-2008  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 
13/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 585/31-2008      
(na vysielanie programu Bláznivá strela 2 a ½ : Vôňa strachu z dňa 2.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 585/31-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 297/17-2008      
(na vysielanie programu Varí vám to z dňa 7.1., 8.1., 9.1., 10.1., 11.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 297/17-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39  
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 88/2-2008      
(na vysielanie  programu V dráhe strely  z dňa 2.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 88/2-2008 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39   
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 387/24-2008      
(na vysielanie programov Z prvej ruky – Portréty z dňa 28. 12. 2007, Zrkadlenie z dňa 29. 12. 2007 
a Pozvete nás ďalej? z dňa 2. 1. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 387/24-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona   
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 403/23-2008      
(na vysielanie príspevku NEBEZPEČNÉ BOJOVÉ ŠPORTY v programe Črepiny z dňa 21.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 403/23-2008 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39   
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 151/10-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 25.11.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 151/10-2008 smerujúcej proti vysielaniu  televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: T/41   
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 253/13-2008      
(na vysielanie upútaviek na programy CSI: Miami, Kriminálka San Francisco, Sheena, May Day, 
Hurikán, Telo na telo z 8.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava          číslo licencie: T/39   
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20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 8/2008/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice 
(monitorované dni: 22. a 29.1.2008) 
Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice         číslo licencie: 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.7/08/TV o monitorovaní vysielania TV Považie 
(monitorovaný deň: 4.1., 8.1.2008) 
Vysielateľ: Elektro Centrum TV, spol. s r.o., P.Bystrica                    číslo licencie:T/156 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.5/08/TV o monitorovaní vysielania Informačný mesačník SBD III Košice 
(monitorovaný deň: 15.2., 22.2.2008) 
Vysielateľ: SBD III. Košice                       číslo licencie: T/36 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č./08/TV o monitorovaní vysielania TV LocAll 
(monitorovaný deň: 6.2. a 13.2.2008) 
 
24/ SK č.: 453-PgO/O-5326/2007 zo dňa 04.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4365/171-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reklamný blok / 08.10.2007) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39                                        
ÚP: 10:00 hod. 
 
25/ SK č.: 454-PgO/O-5327/2007 zo dňa 04.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4365/171-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reklamný blok / 06.10.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41 
 
26/ SK č.: 491-PgO/O-5576/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4809/185-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Slávnostné odovzdanie Jánskych plakiet / 20.10.2007 ) 
ÚK:  VEPROS s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/82 
 
27/ SK č.: 484-PgO/O-5569/2007 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 / 01.10.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
ÚP: 10:20 hod. 
 
28/ SK č.: 485-PgO/O-5570/2007 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 / 02.10.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                          číslo licencie: R/66 
ÚP: 10:20 hod. 
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29/ SK č.: 423-PgO/O-5161/2007 zo dňa 20.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3687/136-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: European Mix inc. Album Zone 1, European Mix inc. Album Zone 2, 
Švédska Topka, Johny Reecel, Johny Reecel 2, Larry London, John Cavanagh / 29.09.2007, 
30.09.2007, 30.09.2007, 01.10.2007, 01.10.2007  
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s.                                                          číslo licencie: R/86 
 
30/ SK č.: 479-PgO/O-5564/2007 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 / 12.10.2007) 
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                                        číslo licencie: R/70 
 
31/ SK č.: 480-PgO/O-5565/2007 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 / 17.09.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
ÚP: 10:20 hod. 
 
32/ SK č.: 478-PgO/O-5563/2007 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 / 10.10.2007) 
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                                        číslo licencie: R/70 
 
33/ SK č.: 492-PgO/O-5577/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4809/185-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: videotext / 20.10.2007) 
ÚK: VEPROS, s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/82 
 
34/ SK č.: 495-PgO/O-5580/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4153/167-2007 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / 16.09.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39 
 
35/ 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 .s.                                                                           číslo licencie: R/70 
 
36/ 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 
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37/ 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 
 
38/ SK č.: 481gO/O-5566/2007 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 / 19.09.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                          číslo licencie: R/66 
ÚP: 10:20 hod. 
 
39/ SK č.: 488-PgO/O-5573/2007 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 / 11.10.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                          číslo licencie: R/66 
ÚP: 10:20 hod. 
 
40/Rôzne: 
 
Ústne pojednávania: 
10:00 hod. – MAC TV, s.r.o., Bratislava 
10:20 hod. – D.Expres, a.s., Bratislava 
10:40 hod. – Radio ON, s.r.o., Bratislava 
 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 216 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 08-07/1.200: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Dohľad nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 308/2000 Z.z.  
Prevádzkovateľ retransmisie: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok 
 
Uznesenie č. 08-07/2.201: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína 
správne konanie proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/223, spoločnosti : 
 
Ing. Miroslav Bobák  
Oravský Podzámok 328 
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027 41  
 
z dôvodu možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. neoznámením zmien  
špecifikácie telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia oproti údajom uvedeným 
v  žiadosti o  registráciu retransmisie.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/217: Kancelária Rady oznámi prevádzkovateľovi retransmisie, Ing. Miroslavovi 
Bobákovi, bytom Oravský Podzámok začiatok správneho konania vo veci možného porušenia § 60 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  a požiada  prevádzkovateľa o vyjadrenie sa k veci.  
T: 08.05 .2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 87-LO/D-1261/2008 zo dňa 17.03.2008 
vo veci žiadosti  o zmenu  registrácie retrnasmisie č. TKR/189  
ÚK: TS, s.r.o., Veľký Meder    
 
Uznesenie č. 08-7/3.202: 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. 87-LO/D-1261/2008  zo dňa 17.03.2008,  posúdila žiadosť o zmenu 
registrácie č. TKR/189, doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka 
konania - spoločnosti: 
 
TS, s.r.o. 
Lesná č. 2044/95 
932 01 Veľký Meder 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní  vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení  

 
registráciu retransmisie č. TKR/189 nasledovne:    
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/189/2001 zo dňa 21.08.2001 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa v bode 4. Ponuka programových služieb, v časti  4.1-4.4 mení a znie  takto: 
  
„ 4.1 KDS Kolárovo:   
  Televízne programové služby:  

     Základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, TA3,  GÚTA TV, ORF 1, 
DUNA TV, M1, M2, RTL Klub 

     Rozšírený súbor:  STV 1, STV 2, TV Markíza, TA3,  GÚTA TV, ORF 1, 
DUNA TV, M1, m2, RTL Klub, JOJ, NAUTIK TV, 
ČT1, JETIX, National Geographic Channel, Fashion 
TV, Travel, Eurosport, Magyar ATV, MTV Europe, 
Eurosport 2, RTL, PRO 7, VOX, Viasat History, Spice 
Platinum, Film+, Viasat Explorer 

    Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio_FM; 
VIVA 
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  4.2 KDS Okoč:  
  Televízne programové služby:  

     Základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, TA3,  STUDIO PLUS  
TV, ORF 1, DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, CNN 

     Rozšírený súbor:  STV 1, STV 2, TV Markíza, TA3,  STUDIO PLUS  
TV, ORF 1, DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, CNN, 
JOJ, NAUTIK TV, ČT 1, JETIX, National Geographic 
Channel, Fashion TV, Travel, Eurosport, Magyar 
ATV, MTV Europe, Eurosport 2, RTL, PRO 7, VOX, 
Viasat History, Spice Platinum, Film+, Viasat Explorer 

    Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio_FM; 
VIVA 

 
 
  4.3 KDS Čilizská Radvaň - Baloň:  
   Televízne programové služby:  

     Základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, TA3,  ORF 1, DUNA TV, 
M1, M2, RTL Klub 

     Rozšírený súbor:  STV 1, STV 2, TV Markíza, TA3,  ORF 1, DUNA TV, 
M1, M2, RTL Klub, JOJ, NAUTIK TV, ČT 1, JETIX, 
National Geographic Channel, Fashion TV, Travel, 
Eurosport, Magyar ATV, MTV Europe, Eurosport 2, 
RTL, PRO 7, VOX, Viasat History, Spice Platinum, 
Film+, Viasat Explorer 

     Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio_FM; 
VIVA 

  4.4 KDS Veľký Meder:  
  Televízne programové služby:  

     Základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3,  STUDIO 
PLUS  TV, ORF 1, DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, 
CNN 

     Rozšírený súbor:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3,  STUDIO 
PLUS  TV, ORF 1, DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, 
CNN, NAUTIK TV, ČT 1, JETIX, National 
Geographic Channel, Fashion TV, Travel, Eurosport, 
Magyar ATV, Minimax/A+,  Eurosport 2, RTL, PRO 
7, VOX, Viasat History, Spice Platinum, MTV Europe,  
Film+, Viasat Explorer 

    Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio_FM, 
VIVA. “ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/218: 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/189  v  SK č.: 87-LO/D-
1261/2008, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti TS, s.r.o., Veľký Meder  a vyzve  ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 08.05.2008          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 88-LO/D-1298/2008 zo dňa 19.03.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/97 na rozhlasové vysielanie 
ÚK: ČH HORNETS, s.r.o., Košice  
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Uznesenie č. 08-07/4.203: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 385-LO/D-4763/2007 zo dňa 29.10.2007, 
posúdila oznámenie o zmene licencie R/97 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona  č. 
308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
ČH HORNETS s.r.o. 
Platanova 5 
040 01 Košice 
 
z dôvodu zmeny programovej štruktúry a zmeny názvu programového okruhu PS vo vysielaní RDS 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

  
mení 

 
licenciu č. R/97 na rozhlasové  vysielanie nasledovne:  

 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/97/2006 zo dňa   07.11.2006 sa časť I., časť III.  a časť IV.  
mení takto: 
1. Časť I. sa mení   a znie: 
„ 1.  Názov programovej služby: Hornetrádio (športové rádio)  

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: multiregionálny 
5.  Jazyk vysielania: slovenský  
6.  Pridelená frekvencia: 103,2 MHz  Košice 
7.  Vysielanie prostredníctvom  satelitu. “ 
 

2. V časti III. sa  za posledný text dopĺňa  bod 4, ktorý znie: 
„ 4. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 

podľa Jednotného systému označovania programov ( Vyhláška MK SR 589/2007).“ 
 

3. V časti IV. sa  za posledný text dopĺňa  bod 4, ktorý znie: 
„ 4. Vysielanie prostredníctvom satelitu Thor 3 na pozícii 1°West, prevádzkovaného na základe 

zmluvy so spoločnosťou TELENOR SATELLITE BROADCASTING AS.“  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/219: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá písomné rozhodnutie v SK č.: 88-LO/D-1298/2008 účastníkovi konania, spol. ČH HORNETS 
s.r.o. Košice a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 08.05.2008          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Oznámenie o zániku registrácie retransmisie zo zákona 
Prevádzkovateľ retransmisie: TES Media s.r.o., Žilina 
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Uznesenie č. 08-07/5.204: 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.“) zobrala na vedomie informáciu o zániku registrácie retransmisie č. TKR/280 ku  dňu 
25.12.2007 podľa ustanovenia § 62 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z., z dôvodu, že prevádzkovateľ 
retransmisie, spoločnosť TES Media s.r.o., Žilina, nepodala návrh na zápis prevádzkovania 
retransmisie do predmetu svojej činnosti v obchodnom registri v lehote 60 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení registrácie retransmisie č. TKR/280. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/220: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
písomne oznámi spoločnosti TES Media s.r.o., Žilina zánik registrácie retransmisie v zmysle zákona 
č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii. 
T: 08.05.2008          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 83-LO/D-1154/2008 zo dňa 10.03.2008 
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/273 
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca 
 
Uznesenie č. 08-07/6.205: 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. 83-LO/D-1154/2008 zo dňa 
10.03.2008, posúdila  žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/273 účastníka konania: 
 
OTS, s.r.o.  
Štúrova 1706 
022 01 Čadca 
 
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/273 nasledovne: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/273/2007 zo dňa 22.05.2007 sa menia 
a v úplnom znení znejú takto: 
 
„1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa : 

1.1. Rozhodnutia č. 9410741002 zo dňa 24.05.2004, vydaného Telekomunikačným úradom SR, 
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie rádiového zariadenia MMDS Stará Bystrica: 
- pridelené frekvenčné pásmo: 2520 – 2690 MHz (platnosť predĺžená do 

31.12.2008) 
- umiestnenie – lokalita: severne nad stredom obce 
- počet kanálov: 10  

1.2. Rozhodnutia č. 9310741011 zo dňa 01.12.2003, vydaného Telekomunikačným úradom SR, 
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie rádiového zariadenia MMDS Čierne: 
- pridelené frekvenčné pásmo: 2520 – 2690 MHz (predĺžená platnosť do 
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31.12.2007) 
- umiestnenie – lokalita: Čierne (budova materskej školy) 
- počet kanálov: 10 

1.3. Rozhodnutia č. 9810741004 zo dňa 23.01.2008, vydaného Telekomunikačným úradom SR, 
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie rádiového zariadenia MMDS Turzovka: 
- pridelené frekvenčné pásmo: 2200 – 2300 MHz (do 31.12.2010) 
- umiestnenie – lokalita: Turzovka (miestna časť Bukovina) 
- počet kanálov: 12 

1.4. Rozhodnutia č. 9510741011 zo dňa 19.07.2005, vydaného Telekomunikačným úradom SR, 
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie rádiového zariadenia MMDS Kysucké Nové Mesto: 
- pridelené frekvenčné pásmo: 2200 – 2300 MHz (do 31.12.2010) 
- umiestnenie – lokalita: Kysucké Nové mesto (Klementisova, bl. 1038 ) 
- počet kanálov: 12 

1.5. Rozhodnutia č. 9610741004 zo dňa 07.03.2006, vydaného Telekomunikačným úradom SR, 
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie rádiového zariadenia MMDS Skalité: 
- pridelené frekvenčné pásmo: 2200 – 2300 MHz (do 31.12.2010) 
- umiestnenie – lokalita: Skalité (lokalita Poľana) 
- počet kanálov: 12 

1.6 Rozhodnutia č. 9410741011 zo dňa 16.12.2004, vydaného Telekomunikačným úradom SR, 
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie rádiového zariadenia MMDS Široké: 
- pridelené frekvenčné pásmo: 2200 – 2300 MHz (do 31.12.2010) 
- umiestnenie – lokalita: Široké (budova Obecného úradu Široké ) 
- počet kanálov: 12 

 
2.  Územný rozsah retransmisie:   
 Stará Bystrica 

Čierne 
Turzovka 
Kysucké Nové Mesto 
Skalité 
Široké 

 
3.  Počet  účastníkov ( prípojok):  
 Stará Bystrica:   350 
 Čierne:   305 
 Turzovka:   400 
 Kysucké Nové Mesto:   300 
 Skalité:   300 
 Široké  200 
 Spolu: 1855 
  
4. Ponuka programových služieb: 
 MMDS Stará Bystrica   

 Televízne programové služby: 
      základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 

Prima, Music Box/Óčko, NAUTIK TV, Galaxie 
Sport, Kysucké televízne vysielanie (KTV)   

 rozšírený súbor:      -  
             rozhlasové programové služby: - 
 MMDS  Čierne   

 Televízne programové služby: 
              základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 

Prima, Music Box/Óčko, Galaxie Sport 
              rozšírený súbor:      -  
              rozhlasové programové služby: - 
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 MMDS Turzovka   
 Televízne programové služby: 
      základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 

Prima, Óčko, NAUTIK TV, Galaxie Sport, Kysucké 
televízne vysielanie (KTV)   

 rozšírený súbor:      -  
             rozhlasové programové služby: - 
 MMDS Kysucké Nové Mesto   

 Televízne programové služby: 
      základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 

Prima, Music Box/Óčko, NAUTIK TV, Galaxie 
Sport, Kysucké televízne vysielanie (KTV)   

 rozšírený súbor:      -  
             rozhlasové programové služby: - 
 MMDS Skalité   

 Televízne programové služby: 
      základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 

Prima, Music Box/Óčko, NAUTIK TV, ČT 4 – sport, 
MINIMAX   

 rozšírený súbor:      -  
           rozhlasové programové služby:      - 
 MMDS Široké   

 Televízne programové služby: 
      základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 

Prima, Óčko, NAUTIK TV, Galaxie Sport   
 rozšírený súbor:      -  

             rozhlasové programové služby:      - 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/221: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 83-LO/D-1154/2008 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, OTS, s.r.o., Čadca a vyzve ho  na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 08.05.2008           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 84-LO/D-1155/2008 zo dňa 10.03.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/101 
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca 
 
Uznesenie č. 08-07/7.206: 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. 84-LO/D-1155/2008 zo dňa 
10.03.2008, 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: 
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Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 5   zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
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: regionálne televízne vysielanie – mesto Čadca a okolité obce – 

Milošová, Raková, Čadečka, Horelica; Stará Bystrica, Čierne, Turzovka, Kysucké Nové Mesto, 
Skalité, Široké 

(5) Jazyk vysielania: 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% 
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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 (podľa § 
20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. ): podľa vyhlášky Ministerstva kultúry SR, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o Jednotnom systéme označovania programov 

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

 
IV. 

 
1.   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. 
2. Programová služba je vysielaná aj prostredníctvom KDS Čadca, MMDS Stará Bystrica, MMDS 

Čierne, MMDS Turzovka, MMDS Kysucké Nové Mesto, MMDS Skalité a MMDS Široké. 
3. Prevádzkovateľom KDS Čadca je Okresné stavebné bytové družstvo, Gočárova 252, 022 47 

Čadca, držiteľ registrácie retransmisie č. TKR/185. 
4. Prevádzkovateľom MMDS Stará Bystrica, MMDS Čierne, MMDS Turzovka, MMDS Kysucké 

Nové Mesto, MMDS Skalité a MMDS Široké je OTS, s.r.o., Štúrova 1706, 022 01 Čadca, 
držiteľ registrácie retransmisie č. TKR/273 

5. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
- DVD“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/222: 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. 84-LO/D-1155/2008, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania OTS, s.r.o., Čadca. 
T: 08.05.2008          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 86-LO/D-936/2008 zo dňa 26.02.2008 
vo veci oznámenia o zmenu údajov uvedených v licencii č. T/152 
ÚK: CREATV, s.r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 08-07/8.207: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
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 znení neskorších 
predpisov, v správnom konaní č. 86-LO/D-936/2008 zo dňa 26.02.2008, posúdila  oznámenie 
o zmene licencie na televízne vysielanie účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
CREATV, s.r.o. 
Jesenského 10 
040 01 Košice 
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a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu na televízne vysielanie č. T/152 nasledovne: 
 

Rozhodnutie o udelení licencie č. T/152 zo dňa 11.11.2002 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
mení nasledovne:: 

 
Článok III. písm. b1) a b2) sa menia a znejú: 
Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené z programovej skladby doručenej Rade dňa 
26.02.2008 (č. podania 936/2008) 
 

„b1) programová služba NAŠA 
Doplnkové vysielanie    max. 30 % 
Programy:      min. 70 % 
Programy (100 %):  
Spravodajstvo               1 % 
Publicistika: 
- politická publicistika              1 % 
- ostatná publicistika              1 % 
Dokumentárne programy            0,6 % 
Dramatické programy                 0 % 
Zábavné a hudobno-zábavné programy                   11,3 % 
Hudobné programy  84,1 % 
Vzdelávacie programy     0 % 
Náboženské programy     0 % 
Šport                  1 % 

 
b2) programová služba MUSIC BOX 
Doplnkové vysielanie    max. 30 % 
Programy:      min. 70 % 
Programy (100 %):  
Spravodajstvo               0 % 
Publicistika: 
- politická publicistika              0 % 
- ostatná publicistika              0 % 
Dokumentárne programy            0,6 % 
Dramatické programy                 0 % 
Zábavné a hudobno-zábavné programy                   11,3 % 
Hudobné programy 88,7 % 
Vzdelávacie programy 0 % 
Náboženské programy 0 % 
Šport 0 %“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/223: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 86-LO/D-936/2008 zo dňa 
26.02.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (CREATV, s.r.o., Košice) 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
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T: 08.05.2008          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 56-LO/D-672/2008 zo dňa 11.02.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v registrácii retransmisie č. TKR/281 
ÚK: Izidor Heizer, Horné Mýto  
 
Uznesenie č. 08-07/9.208: 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. 56-
LO/D-672/2008 zo dňa 11.02.2008, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. 
TKR/281 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu a zmeny obsahu programovej ponuky účastníka 
konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
Izidor Heizer – MINI SERVIS 
930 13 Horné Mýto č. 110 
 
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/281 takto: 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/281/2007 zo dňa 06.11.2007 sa menia a v úplnom 
znení znejú takto: 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
- hlavná stanica – lokalita: Trhová Hradská – Horné Mýto č. 110 pre lokality Trhová Hradská, 
Topoľníky, Ohrady, Horné Mýto, Blažov, Veľké Dvorníky, Dunajská Streda 
- hlavná stanica – lokalita: Cífer, Obecný úrad Cífer, 
- hlavná stanica – lokalita: Dolné Saliby, 
- hlavná stanica – lokalita: Dunajský Klátov, 
- hlavná stanica – lokalita: Zavar 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom: KDS 
 
2. územný rozsah vysielania: Trhová Hradská, Topoľníky, Ohrady, Horné Mýto, Blažov, Veľké 
Dvorníky, Cífer, Dolné Saliby, Dunajský Klátov, Dunajská Streda, Zavar 
 
3. počet prípojok:  
lokalita Trhová Hradská – Horné Mýto:  1750 
lokalita Cífer:      270 
lokalita Dolné Saliby:             100 
lokalita Dunajský Klátov:          14 
lokalita Zavar:      50 
SPOLU:             2184 
           
4. ponuka programových služieb: 
4.1. Lokalita Trhová Hradská, Topoľníky, Ohrady, Horné Mýto, Blažov, Veľké Dvorníky, Dunajská 

Streda 
Televízne programové služby: STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, NAUTIK TV, PRIMA, 
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ČT1, ČT2, DUNA TV, ATV, MINIMAX, MTV, VOX, SPICE PLATINUM, DISCOVERY 
CHANNEL, EUROSPORT, HALLMARK, FILM+, VIASAT EXPLORER, VIASAT 
HISTORY, SPORT 1, TVA, TOP TV, MTV1, RTL Klub, MTV2, HEIZER TV, CNN, MGM, 
TV PAPRIKA 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 
Regina; VIVA 

 
4.2. Lokalita: Cífer 

Televízne programové služby: STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, NAUTIK TV, TVA, 
PRIMA, ČT1, ČT2,  ORF1, RTL2, MINIMAX, MTV, VOX, ZDF, DISCOVERY 
CHANNEL, EUROSPORT, HALLMARK, FILM+, SPORT 1, HEIZER TV 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 
Regina; VIVA 

 
4.3.. Lokalita: Dolné Saliby 

Televízne programové služby: STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, PRIMA, ČT1, ČT2, 
MTV1, RTL Klub, MINIMAX, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORER, DUNA TV, 
FILM+, SPORT 1 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 
Regina; VIVA 

 
4.4. Lokalita: Dunajský Klátov 

Televízne programové služby: STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, PRIMA, ČT1, ČT2, 
RTL Klub, MINIMAX, VIASAT HISTORY, VIASAT EXPLORER, DUNA TV, FILM+, 
SPORT 1, MTV 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM,   Rádio 
Regina; VIVA 

 
4.5. Lokalita: Zavar 
 Televízne programové služby: STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 

NAUTIK TV, MINIMAX, MTV, DISCOVERY CHANNEL, EUROSPORT, HALLMARK, 
FILM+, VIASAT EXPLORER, VIASAT HISTORY, SPORT 1, VH1 

 Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, 
Rádio_FM; VIVA 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/224: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 56-LO/D-672/2008 zo dňa 
11.02.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Izidor Heizer – MINI 
SERVIS) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 08.05.2008          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 97-LO/D-1317/2008 zo dňa 20.03.2008 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie na rozhlasové vysielanie 
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava 
        Ľudovít Jakubove 
        Ing. Milan Fabian 
        E & J, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:40 hod.   
 
Uznesenie č. 08-07/10.209: 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 
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č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 97-
LO/D-1317/2008 zo dňa 20.03.2008, s účastníkmi konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
Radio ON s.r.o. 
Panónska cesta 42 
851 01 Bratislava 
 
a 
 
Ľudovít Jakubove 
Cabanova 13/B 
841 02 Bratislava 
 
a 
 
Ing. Milan Fabian 
J. Stanislava 3 
841 05 Bratislava 
 
a 
 
E & J, s.r.o. 
Ružinovská 3 
821 01 Bratislava 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
spoločníkov držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/99, spoločnosti Radio ON s.r.o., 
Bratislava 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 účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom obchodného podielu spoločníka spoločnosti Radio ON s.r.o., Bratislava 
-  Ing. Milana Fabiana vo výške 50 % podielu na základnom imaní, 
na nadobúdateľa - spoločnosť E & J, s.r.o., Bratislava. 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/225: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 97-LO/D-1317/2008 zo dňa 
20.03.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania, spoločnostiam Radio ON 
s.r.o., Bratislava, E & J, s.r.o., Bratislava a Ing. Milanovi Fabianovi a Ľudovítovi Jakubove. 
T: 08.05.2008          Z LO:  
 
K bodu 11/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č.  432/21-2008 a č. 867/78-2008      
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Kablovka-čas minulý z dňa 22.1.2008)  
Správa o šetrení sťažností č. 432/21-2008 a č. 867/78-2008 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej 
televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
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Uznesenie č. 08-07/11.210: 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. 432/21-2008 a 867/78-2008, vedených voči vysielateľovi Slovenská 
televízii, vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnené.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/226: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.511/34-2008       
(na vysielanie programu Správy STV, príspevku Neúspešný pokus o prijatie do ZŠ z dňa 20.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 511/34-2008  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 08-07/12.211: 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. 511/34-2008 smerujúcej voči vysielaniu Slovenskej televízie začína 
správne konanie voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného 
porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s možným nezabezpečením 
nestrannosti a objektívnosti v príspevku Neúspešný pokus o prijatie do základnej školy 
odvysielanom v  programe Správy STV  dňa 20.01.2008 o cca 19:30 hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/227: 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: 22.04.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-07/228: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 585/31-2008      
(na vysielanie programu Bláznivá strela 2 a ½ : Vôňa strachu z dňa 2.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 585/31-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-07/13.212: 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. 585/31-2008, vedenú voči vysielateľovi MARKIZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o., s licenciou č. T/41 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/229: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 297/17-2008      
(na vysielanie programu Varí vám to z dňa 7.1., 8.1., 9.1., 10.1., 11.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 297/17-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 08-07/14.213: 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. 297/17-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína správne 
konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti s tým, že v dňoch 07.01., 08.01., 09.01., 10.01. a 11.01.2008 odvysielal v programe Varí 
vám to informácie o hoteli Grand v Starom Smokovci, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy 
podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-07/14.214: 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. 297/17-2008 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 Varí vám to, 
odvysielanom v dňoch 08.01. a 10.01.2008, mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti dodržať maximálny 
počet prerušení počas 30-minútových časových úsekov daného programu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-07/14.215: 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. 297/17-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína správne 
konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že dňa 07.01., 09.01. a 11.01.2008 odvysielal v rámci programu 
Varí vám to reklamu, ktorá nebola rozoznateľne a zreteľne oddelená od iných častí programovej 
služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami programovej služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/230: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 22.04.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-07/231: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správnych konaní. 
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T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 88/2-2008      
(na vysielanie  programu V dráhe strely  z dňa 2.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 88/2-2008 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39   
 
Uznesenie č. 08-07/15.217: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14 a) zákona č. 308/2000 Z. z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 88/2-2008, 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. 08-07/232: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 387/24-2008      
(na vysielanie programov Z prvej ruky – Portréty z dňa 28. 12. 2007, Zrkadlenie z dňa 29. 12. 2007 
a Pozvete nás ďalej? z dňa 2. 1. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 387/24-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 08-07/16.218: 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. 387/24-2008, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona, 
Slovenský rozhlas a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/233: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 403/23-2008      
(na vysielanie príspevku NEBEZPEČNÉ BOJOVÉ ŠPORTY v programe Črepiny z dňa 21.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 403/23-2008 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39   
 
Uznesenie č. 08-07/17.219: 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. 403/23-2008, vedenú voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. 
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s licenciou č. T/39 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/234: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 151/10-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 25.11.2007)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 151/10-2008 smerujúcej proti vysielaniu  televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41   
 
Uznesenie č. 08-07/18.220: 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. 151/10-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie MARKÍZA začína 
správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného 
porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.  v súvislosti s tým, že dňa 25.11.2007 v rámci 
programu Televízne noviny odvysielal krátku informáciu o dopravnej nehode na Pražskej ulici, 
v ktorej mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/235: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
Úloha č. 08-07/235.1: 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: 22.04.2008          Z: PKO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 253/13-2008      
(na vysielanie upútaviek na programy CSI: Miami, Kriminálka San Francisco, Sheena, May Day, 
Hurikán, Telo na telo z 8.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava         číslo licencie: T/39   
 
Uznesenie č. 08-07/19.221: 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. 253/13-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína správne 
konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu, že dňa 08.01.2008 o cca. 21:47 hod. odvysielala upútavku na programy 
CSI: Miami a Kriminálka San Francisko, v ktorej mohlo dôjsť k zobrazeniu používania strelných 
zbraní. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-07/236: 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: 22.04.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 08-07/19.222: 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. 253/13-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína správne 
konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu, že dňa 08.01.2008 o cca. 21:47 hod. odvysielala upútavku na program Telo 
na telo, v ktorej mohlo dôjsť k zobrazeniu používania strelných zbraní. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/237: 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: 22.04.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 08-07/19.223: 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. 253/13-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína správne 
konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu, že dňa 08.01.2008 o cca. 21:47 hod. odvysielala upútavku na programy 
May Day a Hurikán, v ktorej mohlo dôjsť k zobrazeniu používania strelných zbraní. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/238: 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: 22.04.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-07/239: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správnych konaní. 
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 8/2008/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice 
(monitorované dni: 22. a 29.1.2008) 
Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice        číslo licencie: 
 
Uznesenie č. 08-07/20.225: 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. 8/2008/TV o monitorovaní Televízie 
Trenčianske Teplice konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 22.01.2008 a 29.01.2008 
vysielateľa Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice s licenciou č. T/133 nebolo zistené porušenie  
právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-07/240: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.7/08/TV o monitorovaní vysielania TV Považie 
(monitorovaný deň: 4.1., 8.1.2008) 
Vysielateľ: Elektro Centrum TV, spol. s r.o., P.Bystrica                    číslo licencie:T/156 
 
Uznesenie č. 08-07/21.226: 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. 7/2008/TV o monitorovaní TV 
Považie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 04.01.2008 a 08.01.2008 vysielateľa 
ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o. s licenciou č. T/156 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/241: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.5/08/TV o monitorovaní vysielania Informačný mesačník SBD III Košice 
(monitorovaný deň: 15.2., 22.2.2008) 
Vysielateľ: SBD III. Košice                      číslo licencie: T/36 
 
Uznesenie č. 08-07/22.227: 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. 5/2008/TV o monitorovaní 
Informačného mesačníka SBD III. Košice konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 
15.02.2008 a 22.02.2008 vysielateľa SBD III. Košice s licenciou č. T/36 nebolo zistené porušenie  
právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/242: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č./08/TV o monitorovaní vysielania TV LocAll 
(monitorovaný deň: 6.2. a 13.2.2008) 
Vysielateľ: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec       číslo licencie: T/127 
 
Uznesenie č. 08-07/23.228: 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. 9/2008/TV o monitorovaní TV 
LocAll konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 06.02.2008 a 13.02.2008 vysielateľa 
KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec s licenciou č. T/127 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/243: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
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T: 18.04.2008          Z: PgO 
   
K bodu 24/ 
SK č.: 453-PgO/O-5326/2007 zo dňa 04.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4365/171-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reklamný blok / 08.10.2007) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39                 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 08-07/24.229: 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. 453-PgO/O-5326/2007 vedené voči spoločnosti MAC TV, s.r.o. podľa § 30  
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/244:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania  a doručí ho účastníkovi 
konania.  
T: 22.04.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-07/244.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 454-PgO/O-5327/2007 zo dňa 04.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4365/171-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reklamný blok / 06.10.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-07/25.230: 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. 454-PgO/O-5327/2007 vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/245:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania  a doručí ho účastníkovi 
konania.  
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T: 22.04.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-07/245.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 491-PgO/O-5576/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4809/185-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Slávnostné odovzdanie Jánskych plakiet / 20.10.2007 ) 
ÚK:  VEPROS s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/82 
 
Uznesenie č. 08-07/26.231: 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. 491-PgO/O-5576/2007, spoločnosť VEPROS s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 20.10.2007 počas vysielania programu A Jánsky emlékérmek átadása/ Slávnostné odovzdanie 
Jánskych plakiet nezabezpečil používanie štátneho jazyka v súlade s osobitnými predpismi,  
 

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. 08-07/246:  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, VEPROS s.r.o. 
T: 18.04.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-07/247:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 484-PgO/O-5569/2007 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 / 01.10.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 08-07/27.232: 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. 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. 484-PgO/O-5569/2007, spoločnosť D.EXPRES, a.s.  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 01.10.2007 o cca 12:00 hod. odvysielal v programe Infoexpres príspevok informujúci 
o obvineniach R. Fica voči guvernérovi NBS z korupcie pri udeľovaní licencií dôchodkovým 
správcovským spoločnostiam , 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. 08-07/248:  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: 08.05.2008          Z: PKO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 485-PgO/O-5570/2007 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 / 02.10.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 08-07/28.233: 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. 485-PgO/O-5570/2007 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. 
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Úloha č. 08-07/249:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o  zastavení  správneho konania a doručí ho účastníkovi 
konania spoločnosti D.EXPRES, a.s. 
T: 08.05.2008          Z: PKO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 423-PgO/O-5161/2007 zo dňa 20.11.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3687/136-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: European Mix inc. Album Zone 1, European Mix inc. Album Zone 2, 
Švédska Topka, Johny Reecel, Johny Reecel 2, Larry London, John Cavanagh / 29.09.2007, 
30.09.2007, 30.09.2007, 01.10.2007, 01.10.2007  
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s.                                                         číslo licencie: R/86 
 
Uznesenie č. 08-07/29.234: 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. 423-PgO/O-5161/2007, Poprad Reality Invest, a.s. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že v rámci vysielania programov European Mix inc. Album Zone 1 a European Mix inc. Album Zone 
2 zo dňa 29.09.2007 od cca 22:00 , Švédska Topka zo dňa 30.9.2007 o cca 20:00, Johny Reecel 
a Johny Reecel 2 zo dňa 30.9.2007 od cca 20:56, Larry London zo dňa 1.10.2007 o cca 19:00 a John 
Cavanagh zo dňa 1.10.2007 o cca 20:00 odvysielal informácie v anglickom jazyku bez toho, aby 
zabezpečil vo vysielaní programovej služby používanie štátneho jazyka podľa osobitného predpisu, 
 

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. 08-07/250:  Kancelária Rady podľa § 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: 08.05.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-07/251:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 479-PgO/O-5564/2007 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 / 12.10.2007) 
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ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                                       číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 08-07/30.235: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 479-PgO/O-5564/2007 Rádio VIVA, a.s., 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že v spravodajskom programe Veľké správy Rádia VIVA  dňa 12.10.2007 o cca 18:01 hod. 
odvysielal príspevok informujúci o kritike budúceho štátneho rozpočtu, v ktorom nezabezpečil 
objektívnosť a nestrannosť, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/252: 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: 08.05.2008          Z: PKO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 480-PgO/O-5565/2007 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 / 17.09.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 08-07/31.236: 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. 480-PgO/O-5565/2007  vedené voči spoločnosti D. EXPRES, a.s., podľa § 30  
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Unesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-07/253:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania  a doručí ho účastníkovi 
konania.  
T: 22.04.2008          Z: PKO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 478-PgO/O-5563/2007 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 / 10.10.2007) 
ÚK: Rádio VIVA, a.s.                                                                       číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 08-07/32.237: 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. 478-PgO/O-5563/2007 vedené voči spoločnosti Rádio VIVA, a.s. podľa § 30  
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/254: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania  a doručí ho účastníkovi 
konania.  
T: 22.04.2008          Z: PKO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 492-PgO/O-5577/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4809/185-2007 
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: videotext / 20.10.2007) 
ÚK: VEPROS, s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/82 
 
Uznesenie č. 08-07/33.238: 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. 492-PgO/O-5577/2007, spoločnosť VEPROS s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 20.10.2007 počas vysielania videotextu, neoznačil na obrazovke trvalo svoju programovú 
službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom),  
 

za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/255: 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, VEPROS s.r.o. 
T: 08.05.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-07/256: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 495-PgO/O-5580/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4153/167-2007 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / 16.09.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-07/34.239: 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. 495-PgO/O-5580/2007 spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

I. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 16.09.2007 o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok pod názvom 
Polícia v tieni mafiánov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania 
programov, pretože nezabezpečil, aby obrazové zábery, ktoré tvoria integrálnu súčasť informácie, 
boli zobrazené bez dôrazu na efekt šokovania alebo senzácie a v rozsahu nevyhnutnom pre 
pochopenie informácie, 
 
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 20.000,– Sk, slovom dvadsaťtisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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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. 

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. 
495-PgO/O-5580/2007 vedené voči spoločnosti MAC TV, s.r.o., v časti týkajúcej sa možného 
porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/257: 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: 08.05.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-07/258: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.04.2008          Z: PgO 
 
Úloha č. 08-07/259: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania  a doručí ho účastníkovi 
konania.  
T: 22.04.2008          Z: PKO 
 
K bodu 35/ 
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 .s.                                                                          číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 08-07/35.240: 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. 477-PgO/O-5562/2007 Rádio VIVA, a.s. 

 
p o r u š i l   

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

 
tým, 

 
že dňa 01.10.2007 o cca 18:00 hod. odvysielal v rámci programu Veľké správy rádia 
VIVA príspevky informujúce o petícii proti zmenám v II. dôchodkovom pilieri a  o vyjadreniach 
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Roberta Fica o dôchodkových správcovských spoločnostiach, v ktorých došlo k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti, 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/260: 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 Rádio 
VIVA, a.s. 
T: 08.05.2008          Z: PKO 
 
K bodu 36/ 
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. 08-07/36.241: 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. 476-PgO/O-5561/2007 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. 08-07/261: 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: 11.04.2008          Z: PKO 
 
K bodu 37/ 
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. 08-07/37.242: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
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(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 475-PgO/O-5560/2007 Rádio VIVA, a.s. 

 
p o r u š i l   

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

 
tým, 

 
že dňa 21.09.2007 o cca 18:00 hod. odvysielal v rámci programu Veľké správy rádia 
VIVA príspevok informujúci o rokovaní parlamentu o návrhu zákona o sociálnom poistení, v ktorom 
došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/262: 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 Rádio 
VIVA, a.s.. 
T: 08.05.2008          Z: PKO 
 
K bodu 38/ 
SK č.: 481gO/O-5566/2007 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 / 19.09.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 08-07/38.243: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona e. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 481-PgO/O-5566/2007  D. EXPRES, a.s., 

 
p o r u š i l 

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

 
tým, 

 
že v spravodajskom programe Infoexpres dňa 19.09.2007 o cca 12.00 hod. odvysielal príspevok 
informujúci o zmenách pri získavaní úverov, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 

 
za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila." 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-07/263: 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: 08.05.2008          Z: PKO 
 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 488-PgO/O-5573/2007 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 / 11.10.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                         číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 08-07/39.244: 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. 488-PgO/O-5573/2007 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. 
 
Úloha č. 08-07/264: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 08.05.2008          Z: PKO 
 
40/Rôzne 
1/ Rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu – schválenie 
 
Uznesenie č. 08-07/40.245: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje v súlade s § 3 ods. 3 
zákona č.278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Rozhodnutie 
o prebytočnosti majetku štátu a súčasne poveruje riaditeľa Kancelárie Rady podpísať príslušnú 
Zmluvu o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu . 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Návrh záverečného účtu za rok 2007 
 
Uznesenie č. 08-07/40.246: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje záverečný účet za rok 
2007 a ukladá riaditeľovi kancelárie Rady predložiť materiál na rokovanie Výboru Národnej Rady 
SR pre kultúru a médiá a Ministerstvu financií SR. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
3/ Oznámenie Slovenského rozhlasu o vysielaní Rádio Slovakia International – leto 2008 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s oznámením Slovenského rozhlasu. 
 
Úloha č. 08-07/265: Kancelária Rady uloží oznámenie do spisového materiálu Slovenského 
rozhlasu. 
T: 20.04.2008          Z: LO 
 
 
 
V Bratislave, 08.04.2008 
 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 

 35


	K bodu 1/ 
	K bodu 3/ 

	Úloha č. 08-07/218: 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/189  v  SK č.: 87-LO/D-1261/2008, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti TS, s.r.o., Veľký Meder  a vyzve  ho na úhradu správneho poplatku.
	K bodu 4/
	K bodu 6/ 
	 
	 „I.


	T: 08.05.2008          Z: LO
	T: 08.05.2008          Z LO: 
	T: 22.04.2008          Z: PKO
	T: 18.04.2008          Z: PgO
	Uznesenie č. 08-07/13.212: 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. 585/31-2008, vedenú voči vysielateľovi MARKIZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., s licenciou č. T/41 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

	T: 18.04.2008          Z: PgO
	T: 22.04.2008          Z: PKO
	T: 18.04.2008          Z: PgO
	Uznesenie č. 08-07/15.217: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14 a) zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 88/2-2008, 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 č. 08-07/16.218: 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. 387/24-2008, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenský rozhlas a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
	Uznesenie č. 08-07/17.219: 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. 403/23-2008, vedenú voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. s licenciou č. T/39 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
	Uznesenie č. 08-07/19.221: 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. 253/13-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že dňa 08.01.2008 o cca. 21:47 hod. odvysielala upútavku na programy CSI: Miami a Kriminálka San Francisko, v ktorej mohlo dôjsť k zobrazeniu používania strelných zbraní.
	Uznesenie č. 08-07/19.222: 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. 253/13-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že dňa 08.01.2008 o cca. 21:47 hod. odvysielala upútavku na program Telo na telo, v ktorej mohlo dôjsť k zobrazeniu používania strelných zbraní.
	Uznesenie č. 08-07/19.223: 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. 253/13-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že dňa 08.01.2008 o cca. 21:47 hod. odvysielala upútavku na programy May Day a Hurikán, v ktorej mohlo dôjsť k zobrazeniu používania strelných zbraní.
	Uznesenie č. 08-07/24.229: 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. 453-PgO/O-5326/2007 vedené voči spoločnosti MAC TV, s.r.o. podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 


	Uznesenie č. 08-07/28.233: 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. 485-PgO/O-5570/2007 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.“) 
	T: 08.05.2008          Z: PKO
	Úloha č. 08-07/250:  Kancelária Rady podľa § 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: 08.05.2008          Z: PKO
	T: 18.04.2008          Z: PgO
	T: 08.05.2008          Z: PKO
	T: 18.04.2008          Z: PgO
	že dňa 16.09.2007 o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok pod názvom Polícia v tieni mafiánov, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania programov, pretože nezabezpečil, aby obrazové zábery, ktoré tvoria integrálnu súčasť informácie, boli zobrazené bez dôrazu na efekt šokovania alebo senzácie a v rozsahu nevyhnutnom pre pochopenie informácie,
	T: 08.05.2008          Z: PKO
	T: 18.04.2008          Z: PgO
	Úloha č. 08-07/260: 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 Rádio VIVA, a.s.
	T: 08.05.2008          Z: PKO
	Úloha č. 08-07/261: 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. 
	Úloha č. 08-07/262: 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 Rádio VIVA, a.s..
	T: 08.05.2008          Z: PKO
	že v spravodajskom programe Infoexpres dňa 19.09.2007 o cca 12.00 hod. odvysielal príspevok informujúci o zmenách pri získavaní úverov, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť,
	T: 08.05.2008          Z: PKO
	T: 08.05.2008          Z: PKO
	T: 20.04.2008          Z: LO


