
Zápisnica č. 10/2008 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 20.05.2008 

o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 95-LO/D-1304/2008 zo dňa 19.03.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie 
ÚK: Slovenská televízia 
ÚP: 10:00 hod. 
 
3/ SK: 114-LO/D-1826/2008 zo dňa 05.05.2008 
vo veci oznámenia zmien údajov v registrácii retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: CATV Tekov, Zlaté Moravce 
 
4/ SK: 132-LO/O-1624/2008 zo dňa 18.04.2008 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok 
 
5/ SK: 138-LO/D-1575/2008 zo dňa 14.04.2008 
vo veci žiadosti o zmenu v registrácii retransmisie č. TKR/253 
ÚK: STASTEL, s.r.o., Považská Bystrica 
 
6/ SK: 139-LO/D-1640/2008 zo dňa 17.04.2008 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/245 
ÚK: Signál – Zdeno Lichtner, Turčianske Teplice 
 
7/ SK: 75-LO/D-860/2008 zo dňa 22.02.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/141 
ÚK: Levická televízna spoločnosť, s.r.o., Levice 
 
8/ SK: 137-LO/O-1616/2008 zo dňa 18.04.2008 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin 
 
9.1/ SK: 37-LO/D-484/2008 zo dňa 29.01.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava 
ÚP: 11:00 hod. 
 
9.2/ SK: 38-LO/D-483/2008 zo dňa 29.01.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava 
ÚP: 11:00 hod. 
 
10/ SK: 39-LO/D-485/2008 zo dňa 29.01.2008 
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vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava 
ÚP: 11:00 hod.         
 
11/ SK: 40-LO/D-486/2008 zo dňa 29.01.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava 
ÚP: 11:00 hod.         
 
12/ SK: 41-LO/D-487/2008 zo dňa 29.01.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava 
ÚP: 11:00 hod.  
 
13/ SK: 42-LO/D-488/2008 zo dňa 29.01.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava 
ÚP: 11:00 hod. 
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1076/92-2008      
(na vysielanie Hemendex maratón   z dňa 26.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1076/92-2008 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava    číslo licencie: R/66 
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 893/79-2008        
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Škola ku dnu zo dňa 5.2.2008  
Správa o šetrení sťažnosti č. 893/79-2008   smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1308/96-2008       
(na vysielanie TA3 z dňa 15.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1308/96-2008 smerujúcej proti vysielaniu TA3. 
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.                              číslo licencie:T/125  
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1017/91-2008      
(na vysielanie: Bánovský týždenník z 28.,29.2. a 10.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1017/91-2008 smerujúcej proti Bánovskému televíznemu vysielaniu  
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, s. r.o., Bánovce nad Bebravou  číslo licencie: T/71 
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1045/90-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny - Dnes z dňa 22.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1045/90-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.     číslo licencie: T/41 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 953/83-2008      
(vysielanie upútavky na program C.S.I.: LAS VEGAS z dňa 20.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 953/83-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
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20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1378/99-2008      
(na vysielanie programu Bez lampy FM z dňa 1. 3. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1378/99-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona 
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 965/86-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny - z dňa 20.2.2008 a programu Televízne noviny – 
Headlines z dní 20.02.2008 a 22.02.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 965/86-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 
22/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1742/109-2008     
(na vysielanie reklamného spotu na liek Claritine z dňa 18. 4. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1742/109-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 27/08/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza 
(monitorovaný komunikát: reklama na liek Theraflu zo dňa 13. 12. 2007) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č.23/08/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie 
(monitorované dni: 18.3.2008, 20.3.2008 a 27.3.2008) 
Vysielateľ: Dúbravská televízia, s.r.o.                 číslo licencie: T/100 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.25/08/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Šahy 
(monitorované dni: 2. a 9. 4. 2008) 
Vysielateľ: ELECTRIS, spol. s r.o., Banská Bystrica       číslo licencie: T/121 
 
26/ SK č.: 8-PgO/O-184/2008 zo dňa 08.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4860/186-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 a § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Črepiny∗/príspevok informujúci o erotickom klube v Grazi/ 
22.10.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                   číslo licencie: T/39                                         
ÚP: 10.20 hod. 
 
27/ SK č.: 22-PgO/O-426/2008 zo dňa 22.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5373/204-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Nevybavené účty / 07.12.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41                                         
 
28/ SK č.: 45-PgO/O-635/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4992/191-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny PLUS/príspevok Týraný vlčiak/06.11.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/39                                         
 
29/ SK č.: 24-PgO/O-428/2008 zo dňa 22.01.2008 
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Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4899/188-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/príspevok Odhalili tyrana vlčiaka /05.11.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                      číslo licencie: T/39                                        
 
30/ SK č.: 23-PgO/O-427/2008 zo dňa 22.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4833/184-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny Plus/príspevok  Kauza:Detské porno /31.10.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                  číslo licencie: T/39                                         
 
31/ SK č.: 47-PgO/O-637/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 5286/200-2007, 5287/199-2007, 5288/198-2007 
a 5289/201-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: AIRBAG/04.12.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                              
 
32/ SK č.: 20-PgO/O-422/2008 zo dňa 22.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4847/187-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Reportéri /príspevok Príplatok/ 30.10.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
33/ SK č.: 21-PgO/O-424/2008 zo dňa 22.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5096/193-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Reportéri /príspevok Príplatok 2/ 13.11.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                      
 
34/ SK č.: 19-PgO/O-420/2008 zo dňa 22.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4847/187-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Reportéri /príspevok Príplatok/30.10.2007, Reportéri /príspevok 
Príplatok 2/13.11.2007 ) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                      
 
35/ SK č.: 88-PgO/O-1525/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie: Správa č. 17/07/TV z monitorovania Central TV 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: záznam vysielania zo dňa 06.01.2007) 
ÚK: SATRO s.r.o.                                                     číslo licencie: T/19                                         
 
36/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania: 
10:00 hod. – Slovenská televízia 
10:20 hod. – MAC TV s.r.o., Bratislava 
11:00 hod. – mojeradio a.s., Bratislava 
 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
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Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 346 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 08-10/1.321: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 95-LO/D-1304/2008 zo dňa 19.03.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie 
ÚK: Slovenská televízia 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 08-10/02.322: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 95-
LO/D-1304/2008 začatom dňa 19.03.2008, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z.z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
televíznej programovej služby, doručené Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Slovenská televízia 
Mlynská dolina 
845 45 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

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

Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z.z. o digitálnom vysielaní 
 

u d eľu j e  
 

Slovenskej televízií, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 3  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 
Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-H 

      2.   Názov programovej služby: Trojka   
      3.   Jazyk vysielania: slovenský 
      4.   Časový rozsah vysielania programovej služby:  
 - od 8.8.2008 do 26.8.2008 – 24 hodín denne, 
 - od 27.8.2008 – denne v čase 17:00 - 24:00, t. j. denne 7 hodín 
      5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie    určenej 

radou (podľa podania účastníka konania č. 1304/2008 zo dňa 19.03.2008)  
 a) Programová služba (100%): 
 1. Doplnkové vysielanie – 25% 
            2. Programy - 75% 
            b) Programy – 100 %  

Spravodajský: min. 2% 
Publicistický: min. 10% 
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- z toho politická publicistika: 0% 
      Dokumentárny: 5% 
      Dramatický: 0% 
      Zábavný a hudobno-zábavný: 0% 
      Hudobný: 0% 
      Vzdelávací: 2% 
      Náboženský: 0%  
      Športový: 81%  

 
6.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo 

verejnom záujme: 60 %  
7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa 

osobitného predpisu záznam vysielania programovej služby: VHS (režim Long play) alebo 
DVD 

8.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: 
min. 51 % 

9.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: min. 5 % 

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: 
vysielateľ bez obmedzeného prístupu verejnosti podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 
Z. z.  

11. Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný 
systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného 
systému označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
589/2007 Z. z.) 

 
Doložka doplnkových obsahových služieb: 

a) názov doplnkovej obsahovej služby: EPG – Elektronický programový sprievodca 
b) špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Informácie o aktuálne vysielanom programe, 

informácie o programe na 1 týždeň, vysielacie časy programov, obsah programov 
a základné údaje o vysielaných programoch 

 
Doložka iného verejného prenosu: 

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

b) vysielanie doplnkových obsahových služieb: EPG 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/347: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 95-LO/D-
1304/2008 a zašle ho účastníkovi konania, Slovenskej televízii. 
T: 20.06.2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 114-LO/D-1826/2008 zo dňa 05.05.2008 
vo veci oznámenia zmien údajov v registrácii retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: CATV Tekov, Zlaté Moravce 
 
Uznesenie č. 08-10/3.323: 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. 
114-LO/D-1826/2008 zo dňa  05.05.2008, vo veci oznámenia  zmeny registrácie retransmisie č. 
TKR/152, prevádzkovateľom retransmisie - účastníkom konania: 
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CATV TEKOV, s.r.o. 
Hviezdoslavova 10  
953 01 Zlaté Moravce 
 
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/152 nasledovne:    
 
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/152/99 zo dňa 09.08.1999 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa mení takto: 
1. Bod 3. sa mení a znie: „3. Počet prípojok: 1584“ 
2. Bod 4. ponuka programových služieb sa mení a znie:  
„4. Ponuka programových služieb 
 Základný súbor  
( Miniponuka - soc. balík) :  
televízne programové služby :        STV 1, STV 2, TV Markíza,  TA 3, Central TV,TV NOE, 

TV 5 MONDE, DUNA TV,  RTL , BBC World  
rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM, Rádio Regina; VIVA, Rádio EXPRES,   
FUN RADIO, rádio OKEY, Jemné melódie, Rádio HEY, 
Rádio ZET, Rádio Lumen 

Rozšírený súbor:  
televízne programové služby:         STV 1, STV 2, TV Markíza,  TA 3, JOJ,  Central TV, TV 

NOE, TV 5 MONDE, DUNA TV,  RTL , BBC World, 
TELEVÍZO, Music Box, ČT 1, ČT 2, Prima, ÓČKO, 
Jetix, Eurosport, National Geographic, Hallmark, VOX, 
Viasat History, VIVA, Viasat Explorer, SPICE Block,  
Rai Uno, RTL 2, DSF, Spektrum, AXN, Planeta Sport, 
Galaxie Sport 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina; VIVA, Rádio Expres,   FUN 
RADIO, rádio OKEY,  Jemné melódie,  Rádio HEY, 
Rádio ZET, Rádio Lumen“. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/348: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 114-
LO/D-1826/2008 účastníkovi konania, spol. CATV TEKOV, s.r.o.  a zašle ho ÚK spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 20.06.2008          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 132-LO/O-1624/2008 zo dňa 18.04.2008 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok 
 
Uznesenie č. 08-10/4.324: 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 
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a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., vo veci  
možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 132-LO/O-1624/2008 
zo dňa 18.04.2008  rozhodla, že účastník konania:  
 
Ing. Miroslav Bobák  
Oravský Podzámok 328 
027 41  
 
porušil § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
tým, 

 
že neoznámil Rade zmenu špecifikácie telekomunikačnej siete alebo telekomunikačného zariadenia 
oproti údajom uvedeným v  žiadosti o  registráciu retransmisie a to predĺženie platnosti povolenia na 
prevádzku  vysielača MMDS v Liptovskej Lúžnej do 31.12.2010, 
 

za čo mu ukladá  
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. ukladá 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. 08-10/349: Kancelária Rady zašle prevádzkovateľovi retransmisie, Ing. Miroslavovi 
Bobákovi , bytom Oravský Podzámok, rozhodnutie o uložení sankcie. 
T: 20.06.2008          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 138-LO/D-1575/2008 zo dňa 14.04.2008 
vo veci žiadosti o zmenu v registrácii retransmisie č. TKR/253 
ÚK: STASTEL, s.r.o., Považská Bystrica 
 
Uznesenie č. 08-10/5.325: 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. 138-LO/D-1575/2008 zo 
dňa 14.04.2008, posúdila  žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/253 účastníka konania: 
 
STASTEL, s.r.o. 
Zakvašov 1518/52-16 
017 01 Považská Bystrica 
 
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 
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registráciu retransmisie č. TKR/253 nasledovne: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/253/2006 zo dňa 09.05.2006 sa menia a znejú 
takto: 
 
Bod 4. sa mení a znie nasledovne:        
  
4. Ponuka programových služieb:  

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

TV Považie, iTV, TV Patriot, Óčko, Super RTL, 
Euronews, Televízo  

rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 
TV Považie, iTV, TV Patriot, Óčko, Super RTL, 
Euronews, Televízo, Animal Planet, Viasat History, 
Discovery Channel, Eurosport, Jetix, Zone Reality, 
TV5, PRO7, Music Box 

       Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Devín, Rádio_FM; FUN 
RADIO, rádio OKEY, Rádio EXPRES, Jemné 
Melódie“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/350: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 138-LO/D-1575/2008 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, STASTEL, s.r.o., Považská Bystrica 
a vyzve ho  na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.06.2008          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 139-LO/D-1640/2008 zo dňa 17.04.2008 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/245 
ÚK: Signál – Zdeno Lichtner, Turčianske Teplice 
 
Uznesenie č. 08-10/6.326: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, v správnom konaní č. 139-LO/D-1640/2008 zo dňa 17.04.2008, posúdila žiadosť 
o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/245 účastníka konania: 

 
Signál - Zdeno Lichtner 
Holeška 49/13 
039 01 Turčianske Teplice 
 
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 § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

zrušuje 
 
registráciu retransmisie č. TKR/245, prevádzkovateľa retransmisie Signál – Zdeno Lichtner, 
Turčianske Teplice. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/351: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 139-LO/D-1640/2008 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, Signál – Zdeno Lichtner, Turčianske 
Teplice. 
T: 20.06.2008           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 75-LO/D-860/2008 zo dňa 22.02.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/141 
ÚK: Levická televízna spoločnosť, s.r.o., Levice 
 
Uznesenie č. 08-10/7.291: 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. 75-LO/D-860/2008 zo dňa 22.02.2008, posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. T/141 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
účastníka konania 
 
Levická televízna spoločnosť s.r.o.  
Nám. hrdinov 1 
934 01 Levice 
 
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. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
mení 

 
licenciu č. T/141 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/141/2001 zo dňa 27.11.2001 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
 
Článok III. sa mení a znie : 

,,III. 
 
1) Podiely programových typov za bežný mesiac určené z  programovej skladby, uvedené 
v podaní zo dňa 22.02.2008 (č.d.p. 860/2008):  
  

a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie:   max.  47,37 % 
     2. Programy :     min.  52,63 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo:    95 % 

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

  
1) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: 0 % 
2) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

verejnom záujme: min. 10 % 
3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 
zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie  

4) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti : podľa 
§ 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

5) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby:  
- 100 – Menu  
- 200 – Šport 
- 300 – Program vysielania 
- 400 – Kultúra 
- 500 – Voľný čas 
- 600 – Samospráva 
- 700 – Kontakty 

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/352: 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. 75-LO/D-860/2008, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania Levická televízna spoločnosť, s.r.o., 
Levice. 
T: 20.06.2008          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 137-LO/O-1616/2008 zo dňa 18.04.2008 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin 
 
Uznesenie č. 08-10/8.328: 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. 
137-LO/O-1616/2008 zo dňa 18.04.2008 vo veci možného porušenia ustanovenia § 56 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z., vedené voči účastníkovi konania: 
 
M-ELEKTRONIK, s.r.o. 
Mudroňa 7 
036 01 Martin 
 
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  
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zastavuje 

 
správne konanie č. 137-LO/O-1616/2008 zo dňa 18.04.2008 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. 08-10/353: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 137-LO/O-1616/2008 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti M-ELEKTRONIK, s.r.o., 
Martin 
T: 20.06.2008          Z: LO 
 
K bodu 9.1/ 
SK: 37-LO/D-484/2008 zo dňa 29.01.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava 
ÚP: 11:00 hod. 
 
Uznesenie č. 08-10/9.1.329: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a 
o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom 
konaní č. 37-LO/D-484/2008, začatom dňa 29.01.2008, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 
Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
mojeradio, a.s. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d eľu j e  

 
spoločnosti mojeradio a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  R D / 7  

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-H 
2.   Názov programovej služby: Classic Rock 
3. Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa: podľa výpisu 

z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 07.02.2008 
4. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 

registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 3718/B, oddiel: Sa zo dňa 24.01.2008. 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
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6.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
7.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie    určenej 

radou (podľa podania účastníka konania č. 484/2008 zo dňa 29.01.2008):  
      1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: min. 0 % 
1.2 Publicistika: 0 % 
 1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
 1.2.2 Ostatná publicistika: min. 0 % 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1.3.1 Programy pre deti: 0 % 
 1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 % 
 1.3.4 Zábavné  programy: 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy: 100 % 

8.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom    vo verejnom 
záujme: 0 % 

9.  Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 
predpisu záznam vysielania programovej služby: CD 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/354: 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. 37-LO/D-484/2008, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania mojeradio, a.s., Bratislava. 
T: 20.06.2008          Z: LO 
 
K bodu 9.1/ 
SK: 38-LO/D-483/2008 zo dňa 29.01.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava 
ÚP: 11:00 hod. 
 
Uznesenie č. 08-10/9.2.330: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a 
o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom 
konaní č. 38-LO/D-483/2008, začatom dňa 29.01.2008, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 
Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
mojeradio, a.s. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d eľu j e  

 
spoločnosti mojeradio a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 
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l i c e n c i u  č .  R D / 8  
 

na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-H 
2.   Názov programovej služby: Radio Dance 
3. Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa: podľa výpisu 

z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 07.02.2008 
4. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 

registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 3718/B, oddiel: Sa zo dňa 24.01.2008. 
5.  Jazyk vysielania: slovenský 
6.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
7.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 483/2008 zo dňa 29.01.2008):  
      1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: min. 0 % 
1.2 Publicistika: 0 % 

 1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
 1.2.2 Ostatná publicistika: min. 0 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1.3.1 Programy pre deti: 0 % 
 1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 % 
 1.3.4 Zábavné  programy: 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy: 100 % 
8.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 0 % 
9.   Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: CD 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/355: 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. 38-LO/D-483/2008, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania mojeradio a.s., Bratislava. 
T: 20.06.2008          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 39-LO/D-485/2008 zo dňa 29.01.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava 
ÚP: 11:00 hod.   
 
Uznesenie č. 08-10/10.331: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 39-
LO/D-485/2008, začatom dňa 29.01.2008, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
mojeradio, a.s. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d eľu j e  

 
spoločnosti mojeradio a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  R D / 9  

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 
 Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-H 
2.   Názov programovej služby: Modern Rock 
3. Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa: podľa výpisu 

z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 07.02.2008 
4. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 

registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 3718/B, oddiel: Sa zo dňa 24.01.2008. 
6. Jazyk vysielania: slovenský 
6.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
7.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 485/2008 zo dňa 29.01.2008):  
      1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: min. 0 % 
1.2 Publicistika: 0 % 

 1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
 1.2.2 Ostatná publicistika: min. 0 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1.3.1 Programy pre deti: 0 % 
 1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 % 
 1.3.4 Zábavné  programy: 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy: 100 % 
8.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 0 % 
9.   Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: CD 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/356: 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. 39-LO/D-485/2008, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania mojeradio a.s., Bratislava. 
T: 20.06.2008          Z: LO  
 
K bodu 11/ 
SK: 40-LO/D-486/2008 zo dňa 29.01.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava 
ÚP: 11:00 hod.         
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Uznesenie č. 08-10/11.332: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 40-
LO/D-486/2008, začatom dňa 29.01.2008, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
mojeradio, a.s. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d eľu j e  

 
spoločnosti mojeradio a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  R D / 1 0  

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-H 
2. Názov programovej služby: Radio Oldies 
3. Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa: podľa výpisu 

z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 07.02.2008 
4. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 

registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 3718/B, oddiel: Sa zo dňa 24.01.2008. 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
7. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 486/2008 zo dňa 29.01.2008):  
      1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: min. 0 % 
1.2 Publicistika: 0 % 

 1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
 1.2.2 Ostatná publicistika: min. 0 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1.3.1 Programy pre deti: 0 % 
 1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 % 
 1.3.4 Zábavné  programy: 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy: 100 % 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom  vo verejnom 

záujme: 0 % 
9. Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: CD 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/357: 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. 40-LO/D-486/2008, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania mojeradio, a.s., Bratislava. 
T: 20.06.2008          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 41-LO/D-487/2008 zo dňa 29.01.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava 
ÚP: 11:00 hod.  
 
Uznesenie č. 08-10/12.333: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 41-
LO/D-487/2008, začatom dňa 29.01.2008, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
mojeradio, a.s. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d eľu j e  

 
spoločnosti mojeradio a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  R D / 1 1  

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-H 
2. Názov programovej služby: Smooth Jazz 
3. Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa: podľa výpisu 

z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 07.02.2008 
4. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 

registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 3718/B, oddiel: Sa zo dňa 24.01.2008. 
5. Jazyk vysielania: slovenský   
6. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
7. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej Radou 

(podľa podania účastníka konania č. 487/2008 zo dňa 29.01.2008):  
      1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: min. 0 % 
1.2 Publicistika: 0 % 
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 1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
 1.2.2 Ostatná publicistika: min. 0 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1.3.1 Programy pre deti: 0 % 
 1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 % 
 1.3.4 Zábavné  programy: 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy: 100 % 
8. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 0 % 
9. Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: CD 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/358: 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. 41-LO/D-487/2008, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania mojeradio, a.s., Bratislava. 
T: 20.06.2008          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 42-LO/D-488/2008 zo dňa 29.01.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie 
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava 
ÚP: 11:00 hod. 
 
Uznesenie č. 08-10/13.334: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 42-
LO/D-488/2008, začatom dňa 29.01.2008, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
rozhlasovej programovej služby doručené Rade účastníkom konania: 
 
mojeradio, a.s. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 

 
u d eľu j e  

 
spoločnosti mojeradio a.s., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava 

 
l i c e n c i u  č .  R D / 1 2  

 
na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby za týchto  podmienok: 
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby; 

Štandard digitálneho príjmu: T-DAB, DMB, DVB-T, DVB-C, DVB-H 
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2. Názov programovej služby: 99JAMZ 
3. Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa: podľa výpisu 

z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 07.02.2008 
4. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 

registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 3718/B, oddiel: Sa zo dňa 24.01.2008. 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín denne 
7. Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej 

Radou (podľa podania účastníka konania č. 488/2008 zo dňa 29.01.2008):  
      1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: min. 0 % 
1.2 Publicistika: 0 % 

 1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
 1.2.2 Ostatná publicistika: min. 0 % 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1.3.1 Programy pre deti: 0 % 
 1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0 % 
 1.3.4 Zábavné  programy: 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy: 100 % 
8.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom 

záujme: 0 % 
9.   Druh technické nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: CD 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/359: 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. 42-LO/D-488/2008, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania mojeradio a.s., Bratislava. 
T: 20.06.2008          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1076/92-2008      
(na vysielanie Hemendex maratón z dňa 26.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1076/92-2008 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava    číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 08-10/14.335: 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., začína správne 
konanie voči vysielateľovi D.EXPRES, a.s. vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 29.02.2008 v rámci programu Hemendex maratón v čase od 
cca 11:00 hod. do 12:00 hod. odvysielal rozhovor s prezidentom SR, čím mohlo dôjsť k 
nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/360: 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: 03.06.2008          Z: PKO 
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Úloha č. 08-10/361: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 893/79-2008        
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Škola ku dnu zo dňa 05.02.2008  
Správa o šetrení sťažnosti č. 893/79-2008  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 08-10/15.336: 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., začína správne 
konanie voči  Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 05.02.2008 o cca. 21:05 hod. odvysielal 
v rámci programu Reportéri príspevok s názvom Škola ku dnu, v ktorom prezentoval jednostranné 
informácie, pričom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu všestrannosti informácií a názorovej plurality v 
rámci vysielanej programovej služby.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/362: 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: 03.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-10/363: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1308/96-2008       
(na vysielanie TA3 z dňa 15.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1308/96-2008 smerujúcej proti vysielaniu TA3. 
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.                              číslo licencie:T/125  
 
Uznesenie č. 08-10/16.337: 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. 1308/96-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie TA 3 a 
uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/364: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1017/91-2008      
(na vysielanie: Bánovský týždenník z 28.,29.2. a 10.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1017/91-2008 smerujúcej proti Bánovskému televíznemu vysielaniu  
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, s. r.o., Bánovce nad Bebravou  číslo licencie: T/71 
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Uznesenie č. 08-10/17.338: 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., začína správne 
konanie voči spoločnosti Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 
ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 28.2.2008 odvysielal v programe 
Bánovský týždenník o cca 17:00 hod. informácie o novej optickej sieti, ktoré mohli naplniť definíciu 
skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z..  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/365: 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: 03.06.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 08-10/17.339: 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., začína správne 
konanie voči spoločnosti Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 
ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 29.02.2008 odvysielal v programe 
Bánovský týždenník o cca 17:00 hod. (v repríze dňa 10.3.2008 o cca. 17:00 hod.) informácie o novej 
optickej sieti, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 
Z.z..  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/366: 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: 03.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-10/367: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správnych konaní. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1045/90-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny - Dnes z dňa 22.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1045/90-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-10/18.340: 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. 1045/90-2008 smerujúcu voči vysielaniu televízie Markíza a uznala ju 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/368: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
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K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 953/83-2008      
(vysielanie upútavky na program C.S.I.: LAS VEGAS z dňa 20.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 953/83-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-10/19.341: 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., 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 20.02.2008 o cca 20:14 hod. odvysielal upútavku na 
program C.S.I.: Las Vegas, 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. 08-10/369: 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: 03.06.2008                   Z:PKO 
 
Úloha č. 08-10/370: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 30.05.2008                   Z:PgO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1378/99-2008      
(na vysielanie programu Bez lampy FM z dňa 1. 3. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1378/99-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 08-10/20.342: 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. 1378/99-2008, smerujúcu voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na 
základe zákona a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/371: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 965/86-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny - z dňa 20.2.2008 a programu Televízne noviny – 
Headlines z dní 20.02.2008 a 22.02.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 965/86-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 08-10/21.343: 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. 
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 v programe Televízne 
Noviny – Headlines zo dňa 22.02.2008 o cca. 19:00 hod. odvysielal príspevok pod názvom Opitú 
sudkyňu čaká disciplinárny súd, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti..  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-10/21.344: 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. 965/86-2008  smerujúcej voči vysielaniu televízie Markíza a 
uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v časti týkajúcej sa možného 
porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/372: 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: 03.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-10/373: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania ako aj 
výsledok šetrenia časti sťažnosti.  
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1742/109-2008     
(na vysielanie reklamného spotu na liek Claritine z dňa 18. 4. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1742/109-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-10/22.345: 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. začína správne 
konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 33 ods. 5 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 18.04.2008 odvysielal o cca 21:37 hod. reklamný spot na 
liek Claritine, pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby spot na liek obsahoval 
jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom použití lieku 
obsiahnutého v písomnej informácií pre používateľov lieku pribalenej k lieku.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/374: 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: 03.06.2008          Z: PKO 
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Úloha č. 08-10/375: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 27/08/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza 
(monitorovaný komunikát: reklama na liek Theraflu zo dňa 13. 12. 2007) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-10/23.346: 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. začína správne 
konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 33 
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  v súvislosti s tým, že dňa 13.12.2007 odvysielal o cca 20.42 hod. 
reklamný spot na liek Theraflu, pri ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu povinnosti, aby spot na 
liek obsahoval jednoznačnú a zrozumiteľnú výzvu na pozorné prečítanie poučenia o správnom 
použití lieku obsiahnutého v písomnej informácií pre používateľov lieku pribalenej k lieku.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/376: 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: 03.06.2008          Z: PKO 
   
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.23/08/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie 
(monitorované dni: 18.3.2008, 20.3.2008 a 27.3.2008) 
Vysielateľ: Dúbravská televízia, s.r.o.                 číslo licencie: T/100 
 
Uznesenie č. 08-10/24.347: 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 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 18.03.2008, 
20.03.2008 a 27.03.2008 v čase od 17:00 hod. do 20:00 hod. vysielateľa Dúbravská televízia, s.r.o., 
s licenciou č. T/100 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/377: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 30.05.2008          Z: PgO 
   
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.25/08/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Šahy 
(monitorované dni: 2. a 9. 4. 2008) 
Vysielateľ: ELECTRIS, spol. s r.o., Banská Bystrica       číslo licencie: T/121 
 
Uznesenie č. 08-10/25.348: 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 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 02.04.2008 
a 09.04.2008 v čase od 15:00hod. do 20:00hod.vysielateľa ELECTRIS, spol. s r.o. s licenciou č. 
T/121 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/378: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 8-PgO/O-184/2008 zo dňa 08.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4860/186-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 a § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Črepiny∗/príspevok informujúci o erotickom klube v Grazi/ 
22.10.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                   číslo licencie: T/39    
ÚP: 10.20 hod. 
 
Uznesenie č. 08-10/26.349: Prerokovanie tohto bodu bolo odročené na nasledujúce zasadnutie 
Rady, ktoré sa bude konať dňa 3.6.2008. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/379: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
pripraví potrebné podklady. 
T: 27.05.2008          Z: PKO 
T: 27.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 22-PgO/O-426/2008 zo dňa 22.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5373/204-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Nevybavené účty / 07.12.2007) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41      
 
Uznesenie č. 08-10/27.351: 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. 22-PgO/O-426/2008 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. 08-10/381: 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: 30.05.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-10/382: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 45-PgO/O-635/2008 zo dňa 05.02.2008 
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Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4992/191-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny PLUS/príspevok Týraný vlčiak/06.11.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                    číslo licencie: T/39             
 
Uznesenie č. 08-10/28.352: 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. 45-PgO/O-635/2008 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
tým, 

 
že dňa 06.11.2007 o cca 23:00 hod. odvysielal v rámci programu Noviny PLUS príspevok  Týraný 
vlčiak, ktorý mohol narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1.000.000,– Sk, slovom jedenmilión 
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. 08-10/383: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 20.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-10/384: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 24-PgO/O-428/2008 zo dňa 22.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4899/188-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/príspevok Odhalili tyrana vlčiaka /05.11.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/39        
 
Uznesenie č. 08-10/29.353: 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. 24-PgO/O-428/2008 MAC TV s.r.o.  
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p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
tým, 

 
že dňa 05.11.2007 o cca 19:30 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok Odhalili tyrana 
vlčiaka, ktorý mohol narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500.000,– Sk, slovom päťstotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***08, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/385: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 20.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-10/386: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 23-PgO/O-427/2008 zo dňa 22.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4833/184-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny Plus/príspevok  Kauza:Detské porno /31.10.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39   
 
Uznesenie č. 08-10/30.354: 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. 23-PgO/O-427/2008 vedené voči MAC TV s.r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-10/387: 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: 03.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-10/388: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-10/30.354.1: 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. začína správne 
konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. a)  zákona 
č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 31.10.2007 odvysielal v rámci programu Noviny Plus  
príspevok s názvom Kauza: Detské porno, v ktorom mohlo dôjsť k znevažovaniu na základe viery 
a náboženstva.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/389: 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: 03.06.2008          Z: PKO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 47-PgO/O-637/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 5286/200-2007, 5287/199-2007, 5288/198-2007 
a 5289/201-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: AIRBAG/04.12.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                              
 
Uznesenie č. 08-10/31.355: 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. 47-PgO/O-637/2008 Slovenská televízia 
 

I. porušil  
 

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

tým, 
 
že dňa 04.12.2007 o cca 19:02 hod. odvysielal program AIRBAG, bez zohľadnenia jeho vekovej 
vhodnosti pre maloletých pri jeho zaradení do vysielania, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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II. porušil  

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

 
tým, 

 
že pri klasifikácií programu AIRBAG odvysielaného dňa 04.12.2007 o cca 19:02 hod. neuplatnil 
Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 zákona č. 
308/2000 Z.z. určila Rada 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 30.000,– , slovom tridsaťtisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné uhradiť ju na účet: 7000088921/8180, VS ***08, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/390: 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: 20.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-10/391: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 20-PgO/O-422/2008 zo dňa 22.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4847/187-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Reportéri /príspevok Príplatok/ 30.10.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 08-10/32.356: 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.“) rozhodla, že správne konanie č. 20-PgO/O-422/2008 vedené 
voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona podľa ust. § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-10/392: 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: 03.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-10/393: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 21-PgO/O-424/2008 zo dňa 22.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5096/193-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Reportéri /príspevok Príplatok 2/ 13.11.2007) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                      
 
Uznesenie č. 08-10/33.357: 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. 21-PgO/O-424/2008 Slovenská 
televízia, vysielateľ na základe zákona 
 

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

tým, 
 
že dňa 13.11.2007 o cca 21:05 hod. odvysielal na programovom okruhu Jednotka v programe 
Reportéri príspevok pod názvom Príplatok 2, v ktorom došlo k zásahu do základných práv a slobôd 
v ňom zobrazenej osoby   
 

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. 08-10/394: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania  
T: 20.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-10/395: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 19-PgO/O-420/2008 zo dňa 22.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4847/187-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Reportéri /príspevok Príplatok/30.10.2007, Reportéri /príspevok 
Príplatok 2/13.11.2007 ) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
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Uznesenie č. 08-10/34.358: 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. 19- PgO/O-420/2008 Slovenská televízia, vysielateľ na základe 
zákona   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 30.10.2007 odvysielal v programe Reportéri príspevok pod názvom Príplatok a dňa 
13.11.2007 odvysielal v programe Reportéri príspevok pod názvom Príplatok 2, v ktorých 
prezentoval jednostranné informácie bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú 
pluralitu v rámci vysielanej programovej služby 

 
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. 08-10/396: 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 Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona   
T: 20.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-10/397: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30.05.2008          Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 88-PgO/O-1525/2007 zo dňa 20.03.2007 
Doplnenie: Správa č. 17/07/TV z monitorovania Central TV 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: záznam vysielania zo dňa 06.01.2007) 
ÚK: SATRO s.r.o.                                                     číslo licencie: T/19    
 
Uznesenie č. 08-10/35.359: 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. 88-PgO/O-1525/2007, SATRO 
s.r.o. 
 

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

tým, 
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že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 06.01.2007, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu, určenú podľa 
§ 67 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 5.000,– Sk, slovom päťtisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila“. 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS 
**08,KS6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/398: 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: 20.06.2008          Z: PKO 
 
36/Rôzne 
1/ Sťažnosť na nečinnosť Rady. 
 
Uznesenie č. 08-10/35.360: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, preverila 
sťažnosť evidovanú pod č.p. 1731/2008, uznala ju za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-10/399: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 30.05.2008          Z: PKO 
 
2/ Opatrenia prijaté Slovenskou republikou podľa Článku 3a (2) Smernice Rady 89/552/ES   
v zmysle zmien stanovených Smernicou 97/36/ES 
 
Rada schvaľuje materiál v predloženom znení. 
 
Úloha č. 08-10/400: Kancelária Rady zašle materiál Európskej komisii  
T: 30.05.2008          Z: PKO 
 
3/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac apríl 2008 
 
Uznesenie č. 08-10/35.361: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad 
o účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci apríl 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 apríl 2008 v plnej výške všetkým členom 
Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-10/401: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle 
schváleného uznesenia.  
 
 
V Bratislave, 20.05.2008 
 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 
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	Uznesenie č. 08-10/17.338: 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., začína správne konanie voči spoločnosti Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 28.2.2008 odvysielal v programe Bánovský týždenník o cca 17:00 hod. informácie o novej optickej sieti, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
	Uznesenie č. 08-10/17.339: 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., začína správne konanie voči spoločnosti Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 29.02.2008 odvysielal v programe Bánovský týždenník o cca 17:00 hod. (v repríze dňa 10.3.2008 o cca. 17:00 hod.) informácie o novej optickej sieti, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
	Uznesenie č. 08-10/18.340: 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. 1045/90-2008 smerujúcu voči vysielaniu televízie Markíza a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
	Uznesenie č. 08-10/20.342: 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. 1378/99-2008, smerujúcu voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona a uznala ju podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 


	Uznesenie č. 08-10/27.351: 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. 22-PgO/O-426/2008 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 
	Úloha č. 08-10/383: 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. 
	Úloha č. 08-10/385: 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. 
	Úloha č. 08-10/387: 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. 
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	Úloha č. 08-10/398: 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. 
	Uznesenie č. 08-10/35.360: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, preverila sťažnosť evidovanú pod č.p. 1731/2008, uznala ju za neopodstatnenú. 



