
Zápisnica č. 08/2008 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 22.04.2008 

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

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 446-LO/D-5098/2007 zo dňa 19.11.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/216 
ÚK: BMU, s.r.o., Zuberec 
 
3/ SK: 77-LO/D-1057/2008 zo dňa 03.03.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
 
4/ SK: 295-LO/D-3643/2007 zo dňa 15.08.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/55  
ÚK: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica nad Váhom 
 
5/ SK: 31-LO/D-32/2008 zo dňa 18.01.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/95 
ÚK: OZAREA news, spol. s r. o., Veľký Krtíš 
 
6/ SK: 99-LO/D-671/2008 zo dňa 11.02.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/85 
ÚK: Mestské televízne štúdio, s.r.o., Rožňava 
 
7/ SK: 323-LO/D-3781/2007 zo dňa 31.08.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.   Trenčianske Teplice  
 
8/ SK: 28-LO/D-456/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/43  
ÚK: Regionálna TV, s.r.o.,  Prievidza    
 
9/ SK: 27-LO/D-505/2008 zo dňa 24.01.2008 
vo veci oznámenia  zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/121  
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava    
 
10/ SK: 74-LO/D-786/2008 zo dňa 18.02.2008 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu so zvýšením základného imania držiteľa 
licencie č. R/88 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
        NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., Praha 
        RADIO ASSET, a.s., Praha   
 
11/SK: 98-LO/D-1369/2008 zo dňa 27.03.2008 
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vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: OptoSat, s.r.o., Nová Dubnica 
 
12/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.979/88-2008       
(na vysielanie programu Terminátor 3:Vzbura strojov z dňa 24.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 979/88-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. Bratislava     číslo licencie: T/39  
 
13/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.807/54-2008       
(na vysielanie programu Televízne noviny Dnes, príspevku Mäsiar zo Šale mal ľudí obrať o milióny 
z dňa 18.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 807/54-2008  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41 
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 633/39-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 7.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 633/39-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 775/41-2008      
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 15. 2. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 775/41-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona   
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 595/35-2008      
(na vysielanie programu Pozor, zákruta! z dňa 29. 1. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 595/35-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona   
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 501/30-2008      
(na vysielanie programu Autopsie z dňa 26.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 501/30-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 590/33-2008       
(na vysielanie príspevku Tajná kazeta odhalená v programe Noviny z dňa 29.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 509/33-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 616/37-2008      
(na vysielanie príspevku Druhý dôchodkový pilier z dňa 5.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 616/37-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/37 
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 431/22-2008      
(na vysielanie Televízne noviny Headlines z dňa 14. 1. 2008 a 15. 1. 2008)  
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Správa o šetrení sťažnosti č. 431/22-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 478/29-2008      
(na vysielanie Televízne noviny Dnes z dňa 25. 1. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 478/29-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
22/ Šetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008    
(na vysielanie programov Hlavné správy, Rádiožurnál, Žurnál Rádia Regina a Správy STV z dňa 3. 
1. 2008)  
Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 smerujúcich 
voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125  
Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona   
Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona 
 
23/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 939/80-2008      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 09.02.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 939/80-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39 
 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 731/40-2008       
(na vysielanie príspevku Po obličke - samovražda? V programe Črepiny z dňa 28.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 731/40-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.12/08/TV o monitorovaní vysielania TV Nové Zámky 
(monitorovaný deň:18.2., 20.2.2008) 
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s.                                      číslo licencie: T/116 
Predkladá: PgO         Uvádza: Štibrányi 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.13/08/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR 
(monitorovaný deň: 15.2., 22.2.2008) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.                                        číslo licencie: T/108 
 
27/SK č.: 494-PgO/O-5579/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4600/179-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 1, § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / príspevok Brat zavraždil sestru / 23.10.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39                                         
 
28/SK č.: 7-PgO/O-183/2008 zo dňa 08.01.2008 
Doplnenie: Správa č. 85/2007/TV o monitorovaní televízie JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Črepiny* / príspevok o českom pornohercovi Róbertovi  Rosenbergovi 
/ 15.10.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39                                        
ÚP: 10.00hod. 
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29/SK č.: 489-PgO/O-5574/2007 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 / príspevok informujúci o nejednotnom názore koalície 
pred rokovaním parlamentu o dôchodkových zmenách / 12.10.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                          číslo licencie: R/66                                       
ÚP: 10.20hod. 
 
30/SK č.: 490-PgO/O-5575/2007 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 / príspevok informujúci o postoji R. Fica voči obchodným 
reťazcom / 15.10.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                          číslo licencie: R/66                                       
ÚP: 10.20hod. 
 
31/SK č.: 486-PgO/O-5571/2007 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 / príspevok informujúci o názore ochranárov na R. Fica 
a príspevok informujúci o netransparentnosti štátnych zákaziek / 03.10.2007 ) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                           číslo licencie: R/66                                      
ÚP: 10.20hod. 
 
32/SK č.: 487-PgO/O-5572/2007 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 / príspevok informujúci o kauze Hedviga Malinová / 
04.10.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                           číslo licencie: R/66                                       
ÚP: 10.20hod. 
 
33/Rôzne 
 
Ústne pojednávania: 
 
10.00hod. MAC TV s.r.o., Bratislava 
10.20hod. D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 265 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 08-08/1.246: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2/ 
SK: 446-LO/D-5098/2007 zo dňa 19.11.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/216 
ÚK: BMU, s.r.o., Zuberec 
 
Uznesenie č. 08-08/2.247: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 446-LO/D-5098/2007 zo 
dňa 19.11.2007,  posúdila  žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
č. TKR/216 účastníka konania: 
 
BMU, s.r.o. 
Andreja Bažíka 510 
027 32 Zuberec 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

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

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

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/216 takto: 

 
Údaje v rozhodnutí o udelení registrácie retransmisie č. TKR/216/2003 zo dňa 18.02.2003 sa menia 
takto: 
           
Bod „4. Ponuka programových služieb“ sa mení a znie: 
„Základná televízna programová služba: STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, Hallmark Channel, 
Discovery Channel 
  
Rozšírená televízna programová služba: ČT1, ČT2, Eurosport, KIKA, TV Noe, Animal Planet, 
NAUTIK TV, TV PATRIOT, PRIMA “ 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/266: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 446-LO/D-5098/2007 zo dňa 
19.11.2007 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (BMU, s.r.o., Zuberec) 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.05.2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 77-LO/D-1057/2008 zo dňa 03.03.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-08/3.248: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zákona  č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 77-
LO/D-1057/2008 zo dňa 03.03.2008, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. 
TKR/257 z dôvodu zmeny obsahu programovej ponuky účastníka konania 
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Orange Slovensko, a.s. 
Prievozská 6/A 
821 09 Bratislava 
 
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/257 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/257/2006 zo dňa 04.07.2006 sa menia a v úplnom 
znení znejú takto: 
 

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: V zmysle oznámenia spoločnosti 
Orange Slovensko, a.s., Telekomunikačnému úradu SR zo dňa 14.04.2004.  
 
1.1. Hlavná stanica:  
 - Kopčianska 20/C, Bratislava. 

  
 1.2. Spôsob vykonávania retransmisie: 
  - prostredníctvom káblového distribučného systému (KDS), 
  - prostredníctvom verejnej rádiovej (bezdrôtovej) elektronickej komunikačnej siete. 
   

2.    Územný rozsah retransmisie: územie Slovenskej republiky 
 

3.    Počet  prípojok: 210 000            
 
4.    Ponuka programových služieb:   

  4.1. Základný súbor  
 televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3, ORF 1, ORF 2, 

Magyar TV, ČT 1, ČT 2, PRO7, RTL, BBC World, ČT 24, 
Eurosport, Eurosport 2, Zone Reality, Discovery Channel, 
MTV Europe, Spektrum, VH1 Europe, National 
Geographic, NAUTIK TV, CNN, Cartoon Network, Jetix, 
Fashion TV 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio EXPRES, FUN RADIO, 
RÁDIO LUMEN, Rádio HEY, VIVA, rádio OKEY 

       
4.2. Základný balík:   STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, ČT24, 

Magyar TV1, Magyar TV2, ORF1, ORF2 
 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM, Rádio Regina; FUN RADIO, Rádio LUMEN, 
Rádio HEY, VIVA, rádio OKEY, Rádio EXPRES, Jemné 
Melódie 

4.3. MIX:  Zone Club, FILM+, Viasat Explorer/Spice, Viasat History, TV 
Óčko, ESPN, CS Film, Sport 1, FILMBOX, AXN 

 
4.4. Cinemax balík: Cinemax, Cinemax 2 
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4.5. HBO balík: HBO, HBO 2, 
 
4.6. Balík pre dospelých: Hustler TV, XXX Xtreme, FILMBOX EXTRA 
 
4.7.  Základný balík televíznych programových služieb poskytovaný prostredníctvom 

verejnej rádiovej elektronickej komunikačnej siete: STV1, STV2, TV Markíza, TA3, 
ČT 24, Mooby Music TV, TV Óčko, MUSIC BOX, E24 TV-erotika, JOJ 

 
4.8. Športový balík:  Eurosport, Eurosport 2, ESPN, Galaxie Sport, Sport 1, Viasat 

Explorer/Spice 
 
4.9. Detský a hudobný balík:  Jetix, Jetix Play, Cartoon Network, MTV Europe, VH1, TV 

Óčko 
 
4.10. Dokumentárny balík:  Spektrum, Discovery Channel, Viasat History, National 

Geographic, Zone Reality, NAUTIK TV 
 
4.11. Rodinný balík 1:  PRO 7, RTL, MUSIC BOX, CS Film, AXN, Fashion TV 
 
4.12. Rodinný balík 2:  BBC World, CNN, FILM+, FILMBOX SD, SAT1, Zone Club 
 
4.13. Rodinný balík 3:  AXN Sci-fi, AXN Crime, DOQ, FUN 1, bebe tv, LUXE, World 

Fashion, Mezzo TV, RTL klub, RTL 2 
 
4.14. Balík Nonstop kino HD:  Nonstop kino HD, FILMBOX EXTRA 
 
4.15. Balík Cinemax + Balík HBO:  Cinemax, Cinemax 2, HBO, HBO 2 
 
4.16. Balík medzionárodných programov:3sat, ARD, ARTE, BR, Canal 24 Horas, Deutsche 

Welle, Duna TV, Duna II, FR2, FR3, France 24 AJ, 
France 24 FR, HR, HRT 1 –Croatia, HRT 2 – 
Croatia, KABEL 1, Kidsco, Kinderkanal, N-24, 
NDR, NeunLive, n-tv, RAI UNO – Italia, RBB, 
RTVE – Espana, Russia 1, Super RTL, SWR, TV 5 
Europe, TV Noe, TV Polonia, TVA, TVP Kultura, 
Viva, VOX, WDR, ZDF, ZDF dokukanal, ZDF 
theaterkanal 

 
4.17. Prémiový balík programov pre dospelých: FILMBOX EXTRA, Hustler TV, XXX 
Xtreme 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/267: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/257 v SK: 77-LO/D-1057/2008 a zašle ho účastníkovi konania (Orange 
Slovensko, a.s., Bratislava) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.05.2008          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 295-LO/D-3643/2007 zo dňa 15.08.2007 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/55  
ÚK: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica nad Váhom 
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Uznesenie č. 08-08/4.249: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 295-LO/D-3643/2007 zo 
dňa 15.08.2007, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/55 
účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Rádiomédia s.r.o. 
Bratislavská 432 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

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

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

zastavuje 
 
správne konanie č. 295-LO/D-3643/2007 zo dňa 15.08.2007 z dôvodu, že účastník konania na 
výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti 
zastavenia konania poučený. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/268: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zastavení SK: 295-LO/D-
3643/2007 a zašle ho účastníkovi konania (Rádiomédia s.r.o., Dubnica nad Váhom).  
T: 22.05.2008          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 31-LO/D-32/2008 zo dňa 18.01.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/95 
ÚK: OZAREA news, spol. s r. o., Veľký Krtíš 
 
Uznesenie č. 08-08/5.250: 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. 31-LO/D-
32/2008 zo dňa 18.01.2007, posúdila oznámenie o zmene údajov v káblovej retransmisii z dôvodu 
rozšírenia programovej ponuky účastníka konania 
 
OZAREA news, s.r.o. 
Nám. A. H. Škultétyho 3 
990 01 Veľký Krtíš 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
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registráciu retransmisie č. TKR/95 nasledovne: 
 

údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/95 zo dňa 21.05.1997 v znení neskorších zmien 
sa menia takto: 
 
1. Bod 4.1. sa mení a znie takto: 
„4.1.KDS Veľký Krtíš 
Základný súbor: 
Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT1,  ČT2, Music Box, 

M1, M2, TVE, TV 5, Super RTL, OZAREA, PRO 7, RTL II, RTL 
klub, RTL, Eurosport, CNN, Hallmark, Viva, Discovery  Channel, 
Animal Planet, Romantica, TCM/Cartoon Network, DEUTSCHE 
WELLE, NAUTIK TV, MTV, AB Motors/XXL, AXN, RAI Uno, 
TV NOE, ČT 24, film+, Minimax/Animax, Viasat History, Viasat 
Explorer/Spice, SPORT1, DUNA TV  

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

Rádio_FM; Jemné melódie, Rádio Lumen, Rádio EXPRES, 
FUN RADIO, VIVA, Rádio OKEY.   
   

Rozšírený súbor:   -” 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08//269: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 31-LO/D-32/2008 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, OZAREA news, s.r.o., Veľký Krtíš a vyzve 
ho  na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.05.2008          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 99-LO/D-671/2008 zo dňa 11.02.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/85 
ÚK: Mestské televízne štúdio, s.r.o., Rožňava 
 
Uznesenie č. 08-08/6.251: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. 
z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade 
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila žiadosť 
o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/85, v správnom konaní č. 99-LO/D-671/2008 zo dňa 
11.02.2008, účastníka konania: 
 
Mestské televízne štúdio, s.r.o. 
Šafárikova 29 
048 01 Rožňava 
  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/85 nasledovne: 
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Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/85/1997 zo dňa 11.07.1997 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
 Článok III., bod 1. znie : 
„1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené z  programovej skladby, uvedené 

v podaní zo dňa 11.02.2008 (č.d.p. 671/2008): 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 25 % 
2. Programy: min. 75 % 

b) Programové typy (100 %) 
  

1. Spravodajstvo: 10 % 
2. Publicistika: 90 % 

2.1 Politická publicistika: 0 % 
2.2 Ostatná publicistika: 90 % 

3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Športové programy: 0 % 

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

 
2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného programu vo verejnom záujme: 75 

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

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

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

5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti 
(§ 20 ods. 5): nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 

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

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/270: 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. 99-LO/D-671/2008, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania Mestské televízne štúdio, s.r.o., Rožňava. 
T: 22.05.2008           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 323-LO/D-3781/2007 zo dňa 31.08.2007 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.   Trenčianske Teplice  
 
Uznesenie č. 08-08/7.252: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z“) postupom podľa § 71 citovaného zákona v správnom konaní č. 323-LO/D-3781/2007 zo dňa 
31.08.2007 posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných 
systémov v meste Trenčianske Teplice,  žiadateľa - spoločnosti : 
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Kúpele Trenčianske Teplice a.s. 
T.G. Masaryka 21 
914 51 Trenčianske Teplice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.,  
 

vydáva 
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/288 
 
za nasledovných podmienok : 
 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Káblový distribučný systém   

Hlavná stanica: Liečebný dom Krym     
2. Územný rozsah retransmisie:   Kúpele Trenčianske Teplice  
3.  Počet  prípojok:         518           
4.  Ponuka programových služieb:   

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

ARD, PRO 7, RTL, RTL2, VOX 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM, Rádio Regina; FUN Rádio, rádio OKEY, 
VIVA, Rádio EXPRES, RÁDIO DÚHA 

    rozšírený súbor:  -     
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/271: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii retransmisie v SK č. 323-LO/D- 3781/2007 a zašle ho účastníkovi 
konania (spol. Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.05.2008          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 28-LO/D-456/2008 zo dňa 28.01.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/43  
ÚK: Regionálna TV, s.r.o.,  Prievidza    
 
Uznesenie č. 08-08/8.253: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., 
v správnom konaní č. 28-LO/D-456/2008 zo dňa 28.01.2008 v znení neskorších doplnkov  účastníka 
konania: 
 
Regionálna  televízia Prievidza, s.r.o.  
Matice slovenskej 10 
971 01 Prievidza  
 
posúdila žiadosť spoločnosti Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza - vysielateľa s 
licenciou na televízne vysielanie č. T/43, doručenú Rade z dôvodu zmeny právnych skutočností 
spoločnosti, z dôvodu  zmien v konaní za spoločnosť, zmien  spoločníkov a po posúdení podkladov 
potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto   
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rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
mení 

 
licenciu č. T/43 na televízne  vysielanie v časti II.  nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie  č. T/43/95 zo dňa 11.09.1995   sa v časti II. menia takto:  
 
 Časť 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 Trenčín zo dňa 
17.03.2008, vložka číslo:1885/R, zoznam výpisov 314/08-III 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 17.03.2008, vložka číslo:1885/R, 
zoznam výpisov 314/08-III“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/272: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 28-LO/D-
456/2008  a zašle ho účastníkovi konania, spol. Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. , Prievidza. 
T: 22.05.2008          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 27-LO/D-505/2008 zo dňa 24.01.2008 
vo veci oznámenia  zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/121  
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava    
 
Uznesenie č. 08-08/9.254: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z.  o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 27-LO/D-405/2008 zo dňa 24.01.2008, 
posúdila  oznámenie  o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121 systémom MMDS z dôvodu 
zmeny špecifikácie telekomunikačného zariadenia a zmien v územnom rozsahu prevádzkovateľa 
z dôvodu zaradenia  vysielačov  MVDS Sitno a MVDS Banská Bystrica, prevádzkovateľa: 
 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 
 m e n í 

 
registráciu retransmisie č. TKR/121 zo dňa 29.07.1998 v znení neskorších  zmien  nasledovne: 
 
1.  V bode 1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete sa za posledný text dopĺňa bod 1.7 – 1.11 
„1.7 Podľa rozhodnutia TÚ SR č.: 9710741025 zo dňa 11.07.2007  pre  vysielač  MVDS  Sitno – 

kóta Sitno 
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1.8   Podľa rozhodnutia TÚ SR č.: 9710741026 zo dňa 11.07.2007  pre  vysielač  MVDS  Banská 
Bystrica – kóta Panský diel“ 

1.9 Podľa rozhodnutia TÚ SR č.: 9710741028 zo dňa 10.07.2007  pre  vysielač  MVDS  Bratislava - 
Kamzík   

1.10 Podľa rozhodnutia  TÚ SR č.: 9710741024 zo dňa 09.07.2007  pre  vysielač MVDS  Nitra - 
Zobor 

1.11 Podľa rozhodnutia TÚ SR č.: 9710741023 zo dňa 09.07.2007  pre  vysielač  MVDS Nové 
Mesto nad Váhom – Veľká  Javorina  

 
2. V bode 2. Oblasť pokrytia sa za posledný text dopĺňa bod 2.7 a 2.8.   
„2.7. Vysielač MVDS  - Sitno: 

Oblasť pokrytia: Sitno – Banská Štiavnica 
  2.8. Vysielač MVDS  - Banská Bystrica: 

Oblasť pokrytia: Banská Bystrica „ 
 
3. Bod 3. Počet prípojok sa za posledný text dopĺňa  podbod 3.7 a 3.8, pričom sa mení celkové 
pokrytie signálom MMDS a MVDS: 
„3.1 Brezová pod Bradlom         31 
  3.2  Veľká Javorina      3414 
  3.3 Nitra    15129 
  3.4 Považská Bystrica          1479 
  3.5 Bratislava           2131 
  3.6 Skalica       20 
  3.7 Sitno      100    .... 
  3.8 Banská Bystrica     500                                  
spolu:     22804 “ 
 
4.  Bod 6. Ponuka programových služieb šírených digitálne sa dopĺňa o podbod 6.7 a 6.8  , 
ktorý znie:  
„6.7 MVDS Sitno: 
    televízne programové služby: 

 základný súbor( MINI) :  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3/RING 
TV, MUSICBOX, Central TV/CETV, Promo, ČT 
1, ČT 2, Prima, TV NOE, TV KREA  

    
  rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_ FM, Rádio Regina, Rádio Patria; FUN 
RADIO, Rádio OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, 
Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, ČRo 1, ČRo 
2, ČRo 3  

   
6.8 MVDS Banská Bystrica: 
televízne programové služby: 

 základný súbor( MINI) :  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3/RING 
TV, MUSICBOX, Central TV/CETV, Promo, ČT 
1, ČT 2, Prima, TV NOE, TV KREA  

   rozšírený súbor(KLASIK): Galaxie Sport,  Eurosport, Jetix, FILM BOX, 
Hallmark, FILM+,  Zone Reality, Animal Planet, 
Discovery Channel, National Geographic Channel, 
Spektrum, AXN, MTV, Viasat Explorer,Spice, 
Viasat History, CNN, VH1 

Tématické balíčky: 
KOMFORT:  Discovery Science, Discovery Civilisation, 

Discovery  Travel,  Minimax/Animax, MTV 
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Hits, MTV 2, MTV DANCE, VH1 Classik,   
ÓČKO, Mezzo, XXXtreme 

MAGYAR: RTL Klub, M1, M2, Duna TV, Cool  TV 
GLOBAL: ORF1, PRO7, SAT1, RTL, BBC Prime, Euronews, 

BBC world, Al Jazzera, TV5Monde, TVE, C1R, 
Polsat 

HBO:   HBO,  HBO2, HBO Comedy 
CINEMAX:   CINEMAX, CINEMAX 2 
KINO:   Filmbox Extra 
KINO HD:   Filmbox Extra, Filmbox  HD 
HD:   Discovery  HD, VOOM HD 
XXX:  Hustler TV 

  rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_ FM, Rádio Regina, Rádio Patria; FUN 
RADIO, Rádio OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, 
Rádio Lumen, Rádio 7, Rádio HEY, ČRo 1, ČRo 
2, ČRo 3.“  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/273: 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/121 v SK č.: 27-LO/D-
505/2008, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti  SATRO, s.r.o., Bratislava a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 22.05.2008          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 74-LO/D-786/2008 zo dňa 18.02.2008 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu so zvýšením základného imania držiteľa 
licencie č. R/88 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
        NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., Praha 
        RADIO ASSET, a.s., Praha   
 
Uznesenie č. 08-08/10.255: 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. 74-
LO/D-786/2008 zo dňa 18.02.2008, s účastníkmi konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
GES Slovakia, s.r.o. 
Jelšová 11 
831 01 Bratislava 
 
a 
 
NEW AGE INVESTMENT, s.r.o. 
Královodvorská 1081/16 
110 00 Praha 1 
Česká republika 
 
a 
 
RADIO ASSET, a.s. 
Královodvorská 1081/16 
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110 00 Praha 1 
Česká republika 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu so zvýšením základného imania vysielateľa s 
licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/88, spoločnosti GES Slovakia, 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 
 
so zvýšením základného imania vysielateľa – spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., Bratislava, a to 
pristúpením nového spoločníka, spoločnosti RADIO ASSET, a.s., Královodvorská 1081/16, 110 00 
Praha 1, Česká republika, ktorý sa zaviazal na nový vklad vo výške 10.000.000,- Sk. 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/274: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 74-LO/D-786/2008 zo dňa 
18.032008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania, spoločnostiam GES 
Slovakia, s.r.o., Bratislava, NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., Praha a RADIO ASSET, a.s., Praha. 
T: 22.05.2008          Z LO:  
 
K bodu 11/ 
SK: 98-LO/D-1369/2008 zo dňa 27.03.2008 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: OptoSat, s.r.o., Nová Dubnica 
 
Uznesenie č. 08-08/11.256: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z“) postupom podľa § 71 citovaného zákona v správnom konaní č. 98-LO/D-1369/2008 zo dňa 
27.03.2008 posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných 
systémov v obciach Zubák a Dolné Kočkovce,  žiadateľa - spoločnosti : 
 
OptoSat, s.r.o. 
Komenského sady 54/21 
018 51 Nová Dubnica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.,  

 
vydáva 

  
rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/289 

 
za nasledovných podmienok : 
 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Káblový distribučný systém   
1.1 Hlavná stanica: Obecný úrad Zubák 
1.2 Hlavná stanica: Obecný úrad Dolné Kočkovce    
2. Územný rozsah retransmisie: Zubák, Dolné Kočkovce 
3.  Počet  prípojok: 
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      Zubák:   220 
      Dolné Kočkovce:   306 
       Spolu:    526             
  
4.  Ponuka programových služieb:   

4.1 KDS Zubák: 
základný súbor:  

televízne programové služby:   STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, TV Nautik, ČT 1, 
ČT 2, Eurosport Cz, TV Noe, Óčko, Discovery Channel       

 
rozhlasové programové služby:         Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio-FM, Fun Radio, 

Expres 
rozšírený súbor:  -     
 
4.2 KDS Dolné Kočkovce: 
základný súbor:  

televízne programové služby:   STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, TV Nautik, ČT 1, 
ČT 2, Eurosport Cz, Hallmark Channel, Óčko, Discovery 
Channel 

 
rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Fun Radio,  Expres, 

Rádio Dúha 
 

rozšírený súbor:  -     
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/275: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii  retransmisie v SK č. 98-LO/D-1369/2008 a zašle ho účastníkovi 
konania (spol. OptoSat, s.r.o.)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.05.2008          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.979/88-2008       
(na vysielanie programu Terminátor 3:Vzbura strojov z dňa 24.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 979/88-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. Bratislava  
 
Uznesenie č. 08-08/12.257: 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. 979/88-2008, 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. 08-08/276: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.807/54-2008       
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(na vysielanie programu Televízne noviny Dnes, príspevku Mäsiar zo Šale mal ľudí obrať o milióny 
z dňa 18.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 807/54-2008  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-08/13.258: 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. na základe 
Správy č. 807/54-2008 smerujúcej proti televízii Markíza, začína správne konanie voči 
vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 18.02.2008 na programovom okruhu Jednotka v rámci 
programu Televízne noviny Dnes odvysielal príspevok Mäsiar zo Šale mal ľudí obrať o milióny, 
ktorý mohol svojím obsahom zasiahnuť do základných práv a slobôd v ňom uvedenej fyzickej 
osoby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/277: 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: 06.05.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-08/278: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 633/39-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 7.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 633/39-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-08/14.259: 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. 633/39-2008, 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.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/279: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 775/41-2008      
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 15. 2. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 775/41-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona   
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Uznesenie č. 08-08/15.260: 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. na základe 
Správy o šetrení sťažnosti č. 775/41-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu, začína 
správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenskému rozhlasu, vo veci možného 
porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s odvysielaním programu Z prvej ruky 
zo dňa 15.2.2008. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/280: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
Úloha č. 08-08/280.1: 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: 06.05.2008          Z: PKO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 595/35-2008      
(na vysielanie programu Pozor, zákruta! z dňa 29. 1. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 595/35-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 08-08/16.261: 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. 595/35-2008, 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. 08-08/281: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 501/30-2008      
(na vysielanie programu Autopsie z dňa 26.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 501/30-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-08/17.262: 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. 501/30-2008, 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 bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-08/282: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 590/33-2008       
(na vysielanie príspevku Tajná kazeta odhalená v programe Noviny z dňa 29.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 509/33-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-08/18.263: 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. 590/33-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína správne 
konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 29.01.2008 o cca. 19:30 hod. odvysielal v rámci programu 
Noviny príspevok s názvom Tajná kazeta odhalená, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/283: 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: 06.05.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-08/284: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 616/37-2008      
(na vysielanie príspevku Druhý dôchodkový pilier z dňa 5.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 616/37-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/37 
 
Uznesenie č. 08-08/19.264: 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. 616/37-2008, vedenú voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., s licenciou č. 
T/39 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 písm. a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/285: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 431/22-2008      
(na vysielanie Televízne noviny Headlines z dňa 14. 1. 2008 a 15. 1. 2008)  
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Správa o šetrení sťažnosti č. 431/22-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-08/20.265: 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 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
preverila sťažnosť evidovanú pod č. 431/22-2008, vedenú voči vysielateľovi MARKIZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o., s licenciou č. T/41 a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 písm. a) ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/286: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 478/29-2008      
(na vysielanie Televízne noviny Dnes z dňa 25. 1. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 478/29-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-08/21.266: 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. 478/29-2008, 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.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/287: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažností 
Sťažnosť č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008    
(na vysielanie programov Hlavné správy, Rádiožurnál, Žurnál Rádia Regina a Správy STV zo dňa 
03.01.2008)  
Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 smerujúcich 
voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie 
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.      číslo licencie: T/125  

Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona   
Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona 

 
Uznesenie č. 08-08/22.267: 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 447/25-2008, č. 447/26-2008, č. 447/27-2008 a č. 447/28-2008 
smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie začína správne 
konanie voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia  § 
19 ods. 1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s odvysielaním príspevku 
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informujúcom o obvinení bývalého prednostu martinskej kliniky Jozefa M., v rámci programu 
Správy STV dňa 3.1.2008 o cca 19:30 hod., v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu nestrannosti 
a objektívnosti a možnému zásahu do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd v príspevku 
prezentovanej fyzickej osoby.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/288: 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: 06.05.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-08/289: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-08/22.268: 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 447/25-2008, č. 447/26-2008, č. 447/27-2008 a č. 447/28-2008 
smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie začína správne 
konanie voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia  
§ 19 ods. 1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním príspevku 
informujúcom o obvinení bývalého prednostu martinskej kliniky Jozefa Masára, v rámci programu 
Rádiožurnál dňa 3.1.2008 o cca 18:00 hod. na programovom okruhu Rádio Slovensko, v ktorom 
mohlo dôjsť k nezabezpečeniu nestrannosti a objektívnosti a možnému zásahu do ľudskej 
dôstojnosti a základných práv a slobôd v príspevku prezentovanej fyzickej osoby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/290: 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: 06.05.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-08/291: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-08/22.269: 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 447/25-2008, č. 447/26-2008, č. 447/27-2008 a č. 447/28-2008 
smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie začína správne 
konanie voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia  
§ 19 ods. 1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním príspevku 
informujúcom o obvinení bývalého prednostu martinskej kliniky Jozefa Masára, v rámci programu 
Žurnál Rádia Regina dňa 3.1.2008 o cca 18:00 hod. na programovom okruhu Rádio Regina, v 
ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu nestrannosti a objektívnosti a možnému zásahu do ľudskej 
dôstojnosti a základných práv a slobôd v príspevku prezentovanej fyzickej osoby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-08/292: 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: 06.05.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-08/293: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-08/22.270: 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 447/25-2008, č. 447/26-2008, č. 447/27-2008 a č. 447/28-2008 
smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie začína správne 
konanie voči spoločnosti C.E.N. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s možným nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti, v príspevku informujúcom 
o obvinení bývalého prednostu martinskej kliniky Jozefa Masára odvysielanom v  programe Hlavné 
správy dňa 3.1.2008 o cca 18:40 hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/294 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: 06.05.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-08/295 Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-08/22.271: 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. 447/25-2008 smerujúcu voči vysielaniu TA3 a uznala sťažnosť 
za neopodstatnenú.
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/296: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 939/80-2008      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 09.02.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 939/80-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-08/23.272: 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. 590/33-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína správne 
konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 09.02.2008 o cca. 19:30 hod. odvysielal v rámci programu 
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Noviny príspevok s názvom Hákové kríže na školách, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/297: 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: 06.05.2008          Z: PKO 
   
Úloha č. 08-08/298: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 731/40-2008       
(na vysielanie príspevku Po obličke - samovražda? V programe Črepiny z dňa 28.1.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 731/40-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-08/24.273: 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. 731/40-2008  smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ začína správne 
konanie voči spoločnosti MAC TV, s.r.o.: 
 
I. vo veci možného porušenia § 16 písm. a) v súvislosti s tým, že dňa 28.01.2008 o cca. 22:00 hod. 
odvysielal v rámci programu Črepiny príspevok s názvom Po obličke - samovražda?, pričom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovú pluralite v rámci vysielanej 
programovej služby a 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
II. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
28.01.2008 o cca. 22:00 hod. odvysielal v rámci programu Črepiny príspevok s názvom Po obličke - 
samovražda?, pričom mohlo dôjsť k zásahu do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd 
v príspevku prezentovanej fyzickej osoby.  
 
Uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 08-08/299:  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: 06.05.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-08/301: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.12/08/TV o monitorovaní vysielania TV Nové Zámky 
(monitorovaný deň:18.2., 20.2.2008) 
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Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s.                                      číslo licencie: T/116 
 
Uznesenie č. 08-08/25.274: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 12/2008/TV o monitorovaní TV Nové 
Zámky konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 18.02.2008 a 20.02.2008 vysielateľa 
Novocentrum Nové Zámky, a.s. s licenciou č. T/116 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/302:  Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.13/08/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR 
(monitorovaný deň: 15.2., 22.2.2008) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.                                        číslo licencie: T/108 
 
Uznesenie č. 08-08/26.275: 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. 13/2008/TV o monitorovaní TV 
WYWAR konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 15.02.2008 a 22.02.2008 vysielateľa 
Quartex group, s.r.o. s licenciou č. T/108 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/303:  Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 494-PgO/O-5579/2007 zo dňa 18.12.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4600/179-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 1, § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / príspevok Brat zavraždil sestru / 23.10.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39                            
 
Uznesenie č. 08-08/27.276: 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. 494-PgO/O-5579/2007 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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

 
že dňa 23.10.2007 o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok Brat zavraždil 
sestru, ktorý spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasiahol do ľudskej dôstojnosti 
a základných práv a slobôd v ňom zobrazenej osoby, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200.000,– Sk, slovom dvestotisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***08, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-08/27.277: 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. 494-PgO/O-5579/2007 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l  

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

 
tým, 

 
že dňa 23.10.2007 o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok Brat zavraždil 
sestru, čím došlo k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania programov, pretože 
nezabezpečil, aby obrazové zábery, ktoré tvoria integrálnu súčasť informácie boli zobrazené v 
rozsahu nevyhnutnom pre pochopenie informácie, bez dôrazu na efekt šokovania, 

 
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.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***08, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/304:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 22.05.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-08/305:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 02.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
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SK č.: 7-PgO/O-183/2008 zo dňa 08.01.2008 
Doplnenie: Správa č. 85/2007/TV o monitorovaní televízie JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Črepiny*/príspevok o českom pornohercovi Róbertovi  Rosenbergovi/ 
15.10.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39                          
ÚP: 10.00hod. 
 
Uznesenie č. 08-08/28.278: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 7-PgO/O-183/2008  MAC TV 
s.r.o.   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 15.10.2007 odvysielal v programe Črepiny * o cca 22.45 hod. príspevok informujúci 
o českom pornohercovi Robertovi Rosenbergerovi, pri ktorom nesprávne uplatnil Jednotný systém 
označovania programov  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa 
§ 67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 50.000,– Sk, slovom päťdesiatisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***08, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/306:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MAC TV 
s.r.o. 
T: 22.05.2008          Z: PKO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 489-PgO/O-5574/2007 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 / príspevok informujúci o nejednotnom názore koalície 
pred rokovaním parlamentu o dôchodkových zmenách / 12.10.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                          číslo licencie: R/66                                       
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ÚP: 10.20hod. 
 
Uznesenie č. 08-08/29.279: 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. 489-PgO/O-5574/2007 vedené voči spoločnosti 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. 08-08/307:  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: 22.05.2008          Z: PKO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 490-PgO/O-5575/2007 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 / príspevok informujúci o postoji R. Fica voči obchodným 
reťazcom / 15.10.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                          číslo licencie: R/66                 
ÚP: 10.20hod. 
 
Uznesenie č. 08-08/30.280: Rada odročila bod programu na zasadnutie Rady dňa 6.5.2008. 
 
Úloha č. 08-08/308: Kancelária Rady pripraví materiál na zasadnutie Rady dňa 6.5.2008. 
T: 06.05.2008          Z: PKO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 486-PgO/O-5571/2007 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 / príspevok informujúci o názore ochranárov na R. Fica 
a príspevok informujúci o netransparentnosti štátnych zákaziek / 03.10.2007 ) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                           číslo licencie: R/66        
ÚP: 10.20hod. 
 
Uznesenie č. 08-08/31.281: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 486-PgO/O-5571/2007 D.EXPRES, a.s.  

porušil 
 

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

tým, 
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že dňa 3.10.2007 o cca 12:00 odvysielal v programe Infoexpres príspevok informujúci o názore 
ochranárov, podľa ktorých sa  R. Fico správal ako jadrový lobista a  príspevok o netransparentnosti 
štátnych zákaziek, 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. 08-08/309:  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: 22.05.2008          Z: PKO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 487-PgO/O-5572/2007 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 / príspevok informujúci o kauze Hedviga Malinová/ 
04.10.2007) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                           číslo licencie: R/66                                       
ÚP: 10.20hod. 
 
Uznesenie č. 08-08/32.282: 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. 487-PgO/O-5572/2007 vedené voči spoločnosti 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. 08-08/310: 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: 06.05.2008          Z: PKO 
 
33/Rôzne 
1/ SK: 987-LO/O-276/2006 zo dňa 02.02.2006 

vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. – návrh na 
zastavenie správneho konania 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 

  
Uznesenie č. 08-08/33.283: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. 
z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
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987-LO/O-276/2006 zo dňa 02.02.2006 vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. o) 
zákona č. 308/2000 Z. z., vedené voči účastníkovi konania: 
 
GES Slovakia, s.r.o. 
Jelšová 11 
831 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 987-LO/O-276/2006 zo dňa 02.02.2006 z dôvodu, že došlo k uplynutiu 
objektívnej 1 - ročnej lehoty na uloženie sankcie a tým odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/311: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 987-LO/O-276/2006 zo dňa 
02.02.2006 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti GES Slovakia, 
s.r.o., Bratislava. 
T: 22.05.2008   Z: LO 
  
2/ Správa zo služobnej cesty – WORKSHOP 2008 – X.ročník súťaže, Prehliadka tvorby 
lokálnych televíznych staníc Slovenska Dolný Kubín, 3.-5. apríl 2008 
 
Rada berie správu zo služobnej cesty – Workshop 2008 – X. ročník súťaže, Prehliadka tvorby 
lokálnych televíznych staníc Slovenska Dolný Kubín, 3.-5. apríl 2008 na vedomie. 
 
3/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac marec 2008 
 
Uznesenie č. 08-08/33.284: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci marec 2008 a v zmysle čl. 8 Štatútu Rady schváleného 
rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 
03.03.2004 rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac marec 2008 v plnej výške všetkým členom 
Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-08/312: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.05.2008          Z: OEV 
 
V Bratislave, 22.04.2008 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

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