
Zápisnica č. 11/2008 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 03.06.2008 

o 09:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 405-LO/O-R15/2008 zo dňa 10.10.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie/pridelenie frekvencie 92,0 MHz Žiar nad Hronom 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
3/ SK: 96-LO/D-1336/2008 zo dňa 25.03.2008 
vo veci žiadosti o oslobodenie od povinnosti v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
 
4/ Sťažnosť č. 1764/113-2008 zo dňa 29.04.2008 
Sťažnosť smeruje voči spoločnosti Rádio ON, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: FO 
 
5/ Sťažnosť č. 1764/114-2008 zo dňa 29.04.2008 
Sťažnosť smeruje voči spoločnosti Rádio ON, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: FO 
 
6/ SK: 69-LO/D-346/2008 zo dňa 21.01.2008 
vo veci vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/167 
ÚK: Televízia Rača, spol. s r. o., Bratislava 
 
7/ SK: 503-LO/D-5541/2007 zo dňa 18.12.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
ÚP: 10:00 hod. 
 
8/ SK: 102-LO/D-1453/2008 zo dňa 04.04.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/91 
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov 
 
9/ SK: 375-LO/D-4542/2007 zo dňa 17.10.2007  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV URPÍN, s.r.o., Banská Bystrica 
 
10/ SK: 377-LO/D-4291/2007 zo dňa 02.10.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/85 
ÚK: VM SERVIS, s.r.o., Martin  
 
11/ SK: 3-LO/D-14/2008 zo dňa 02.01.2008 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
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ÚK: Milan Zeman, Poprad 
 
12/ SK: 442-LO/D-5196/2007 zo dňa 27.10.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registráciu retransmisie č. TKR/238 
ÚK: AVC, spol. s r. o., Bratislava 
 
13/ SK: 141-LO/D-1865/2008 zo dňa 09.05.2008 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/74 
ÚK: OMEGA PLUS, spol. s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1227/94-2008      
(na vysielanie príspevku ÚSKALIA INTRENETOVÉHO NÁKUPU v programe Noviny z dňa 
24.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1227/94-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1639/107-2008        
(na vysielanie Správ STV z dňa 9.4.2008, príspevok o tlačovom zákone)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1639/107-2008  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1263/95-2008      
(na vysielanie časti série C.S.I. Las Vegas z dňa 13.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1263/95-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39 
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1110/93-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 22.02.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1110/93-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza Vysielateľ: 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                            číslo licencie: T/41 
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 619/38-2008    
(na vysielanie Liptovských novín z dňa 05. 02. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 619/38-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Liptov 
Vysielateľ: TV Liptov s.r.o., Liptovský Mikuláš      číslo licencie: T/162 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1376/98-2008      
(na vysielanie Rádia EXPRES z dní 17. - 20.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1376/98-2008 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES Vysielateľ: 
D.EXPRES, a.s.       číslo licencie: R/66 
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1338/100-2008, 1338/101-2008,1338/102-2008    
(na obrazové vysielanie a videotext z dní  4., 6., 7., 8., 11., a 13.3.2008)  
Správa o šetrení sťažností č. 1338/100-2008, 1338/101-2008,1338/102-2008 smerujúcich proti 
Televízii Trenčianske Teplice  
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice číslo licencie: T/133 
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21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.18/08/TV o monitorovaní vysielania TA3 
(monitorovaný deň a program: 15.3.2008 Showbiz) 
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.                  číslo licencie:T/125 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.19/08/TV o monitorovaní vysielania TA3 
(monitorovaný deň a program: 27.3.2008 Správy TA3) 
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.                  číslo licencie: T/125 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č.26/2008/Ro o monitorovaní Kysuckého televízneho vysielania  
(monitorované dni: 9. a 10.4.2008) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca                 číslo licencie: T/101 
 
24/ SK č.: 49-PgO/O-639/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti 
vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 35 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: spravodajský program/15.01.2008) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41                                         
ÚP: 10.40 hod. 
 
25/ SK č.: 48-PgO/O-638/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti 
vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 35 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: spravodajský program/14.01.2008) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41                                         
ÚP: 10.40 hod. 
 
26/ SK č.: 51-PgO/O-641/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti 
vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: spravodajský program/14.01.2008 ) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.40 hod. 
 
27/ SK č.: 52-PgO/O-642/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti 
vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: spravodajský program/15.01.2008 ) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.40 hod. 
 
28/ SK č.: 50-PgO/O-640/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti 
vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Počasie/14.01.2008 ) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.40 hod. 
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29/ SK č.: 53-PgO/O-643/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcich proti 
vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Počasie, Televízne noviny Headlines/14.01.2008) 
ÚK:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41                                         
ÚP: 10.40 hod.  
 
30/ SK č.: 46-PgO/O-636/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5485/212-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ príspevok informujúci o úmrtí dvoch skialpinistov 
v Západných Tatrách/15.12.2007 ) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                          číslo licencie: T/41 
 
31/ SK č.: 54-PgO/O-644/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5115/195-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny /príspevok Pochod neonacistov/ 10.11.2007) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41 
 
32/ SK č.: 90-PgO/O-1310/2008 zo dňa 18.03.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 583/32-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reklamný šot na Československý bál v Prahe/28.01.2008) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41                                         
 
33/ 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                                         
 
34/ SK č.: 9-PgO/O-185/2008 zo dňa 08.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4601/180-2007 smerujúca voči vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: NOVINY PLUS/ príspevok Neuznaná utajená cirkev/ 23.10.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39                                         
 
35/ SK č.: 61-PgO/O-841/2008 zo dňa 19.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 241/16-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Skalica 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Magazín TVS/vyjadrenia primátora k predaju pozemkov 23.12.2007) 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/33                                         
 
36/ SK č.: 92-PgO/O-1312/2008 zo dňa 18.03.2008 
Doplnenie: Správa č. 2/2008/TV o monitorovaní AZTV INFO 
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Čas na zmenu/18.01.2008) 
ÚK: AZTV spol. s r.o.                                                                        číslo licencie: T/153                                       
 
37/ SK č.: 80-PgO/O-1097/2008 zo dňa 04.03.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 86/7-2008 smerujúcej proti vysielaniu Nautik TV 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
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(monitorovaný program/deň: Nautik kvíz pre dospelých/04.01.2008) 
ÚK: Nautik TV spol. s r.o.                                                     číslo licencie: T/60                                         
 
38/ SK č.: 4-PgO/O-180/2008 zo dňa 08.01.2008 
Doplnenie: Správa č. 87/2007/TV z monitorovania televízie STUDIO PLUS TV (dodržiavanie § 16 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: STUDIO PLUS TV Veľký Meder a vysielanie videotextu/ 13.11.2007) 
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV                číslo licencie: T/42            
 
39/ SK č.: 55-PgO/O-645/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa č. 01/08/RO o monitorovaní Slovenského rozhlasu 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Dobrý deň, Slovensko/ 22.11.2007) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona                                                                            
 
40/ Rôzne: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 
 
Ústne pojednávania: 
 
10:00 hod. Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
10:20 hod. OMEGA PLUS, spol. s r.o., Bratislava 
10:40 hod. MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 401 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 08-11/1.362: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 405-LO/O-R15/2008 zo dňa 10.10.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie/pridelenie frekvencie 92,0 MHz Žiar nad Hronom 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-11/02.363: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 405-LO/O-
R15/2007 začatom dňa 10.10.2007, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
 
Rádio VIVA, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
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r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
prideľuje  

 
frekvenciu 92,0 MHz Žiar nad Hronom 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 spoločnosti Rádio VIVA, a.s., Šalviova 1, 821 
01 Bratislava 

a 
 

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

m e n í  
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/70/1999 zo dňa 19.10.2007 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa menia a dopĺňajú takto:  
 
1.  v Čl. I., časť 6 sa v závere vkladá text: 
„ 92,0 MHz Žiar nad Hronom“ 
 
2.  v Čl. IV., časť 2. sa v závere vkladá text , ktorý znie : 
„Frekvencia:  92,0 MHz Žiar nad Hronom 
  Lokalita:   Žiar nad Hronom, dané dosahom vysielača 
  Frekvenčný list:          Č.j.: 9117/10/2007 zo dňa 01.10.2007“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/402: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 405-LO/O-
R15/2007 a zašle ho účastníkovi konania – Rádio VIVA, a.s., Bratislava spolu s frekvenčným listom 
a s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 03.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 96-LO/D-1336/2008 zo dňa 25.03.2008 
vo veci žiadosti o oslobodenie od povinnosti v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. 
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-11/3.364: 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. 96-LO/D-1336/2008 zo dňa 25.03.2008, posúdila žiadosť o 
oslobodenie od povinnosti podľa ustanovení § 17 ods. 3 písm. a ) a b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v územnom rozsahu mesta Prešov, prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/254 - účastníka konania: 

 
UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
Ševčenkova 36 
851 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 

 6



71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa ustanovení § 17 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že povinnosť 
prevádzkovateľa retransmisie podľa ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sa na 
účastníka konania v rozsahu prevádzkovania retransmisie programových služieb v územnom 
rozsahu mesta Prešov  
 

nevzťahuje 
 
a to z dôvodu, že značná časť užívateľov telekomunikačnej siete nepoužíva túto telekomunikačnú 
sieť ako hlavný prostriedok príjmu rozhlasových programových služieb alebo televíznych 
programových služieb. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/403: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 96-LO/D-1336/2008 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. Kancelária 
Rady vykoná zisťovanie rozsahu poskytovaných služieb spoločnosťou UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava v meste Prešov k mesiascu jún 2009 a výsledky zistenia predloží 
Rade. 
T: 03.07.2008, resp. 07.2009       Z: LO 
 
K bodu 4/ 
Sťažnosť č. 1764/113-2008 zo dňa 29.04.2008 
Sťažnosť smeruje voči spoločnosti Rádio ON, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: FO 
 
Uznesenie č. 08-11/4.365: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej aj „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii začína správne 
konanie voči spoločnosti Radio ON, s.r.o., Bratislava vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
ustanovenia § 16 písm. p) zákona č. 308/2000 Z. z o vysielaní a retransmisii, z dôvodu možného 
nezapísania činnosti vykonávanej podľa tohto zákona ako predmetu činnosti do obchodného registra 
v lehote 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/404: Kancelária Rady písomne oznámi spoločnosti Radio ON, s.r.o., Bratislava 
začatie správneho konania a požiada ho o vyjadrenie sa k predmetnému konaniu v lehote 10 dní odo 
dňa doručenia oznámenia. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Sťažnosť č. 1764/114-2008 zo dňa 29.04.2008 
Sťažnosť smeruje voči spoločnosti Rádio ON, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: FO 
 
Uznesenie č. 08-11/5.366: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) prerokovala 
Správu o šetrení sťažnosti č. 1764/114-2008 zo dňa 29.04.2008 a rozhodla o jej postúpení na Úrad 
vlády Slovenskej republiky. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-11/405: Kancelária Rady zabezpečí postúpenie sťažnosti č. 1764/114-2008 zo dňa 
29.04.2008 Úradu vlády Slovenskej republiky. 
T: 03.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 69-LO/D-346/2008 zo dňa 21.01.2008 
vo veci vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/167 
ÚK: Televízia Rača, spol. s r. o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-11/6.367: 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/167, v správnom konaní č. 69-LO/D-346/2008 zo dňa 
21.01.2008, účastníka konania: 
 
Televízia Rača, spol. s r. o. 
Kubačova 21 
831 06 Bratislava 
  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/167 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/167/2005 zo dňa 09.02.2005 sa mení a v úplnom znení znie 
takto: 
 

 „I. 
 
(1) Názov programovej služby: TV Rača 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 18 hodín denne 
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny, mesto Bratislava – Rača, Rendez, Krasňany 
(5) Jazyk vysielania v lokálnom vysielaní: slovenský 
 

II. 
 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
(1)  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa Úplného znenia zakladateľskej listiny zo dňa 03.07.2007, uloženej v zbierke listín, 
zložka č. 32676/B, oddiel: Sro Okresného súdu Bratislava I, 
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa Úplného 
znenia zakladateľskej listiny zo dňa 03.07.2007, uloženej v zbierke listín, zložka č. 32676/B, oddiel: 
Sro Okresného súdu Bratislava I. 

III. 
 

1) Podiely programových typov za bežný mesiac určené z  programovej skladby, uvedené v podaní 
zo dňa 15.05.2008 (č.d.p. 1956/2008):  
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a/  Programová služba (100%) 
     1. Doplnkové vysielanie: max. 72% 
     2. Programy : min. 28% 
b/  Programové typy: (100%) 
 1. Spravodajstvo: 0% 

2. Publicistika:  
     2.1 Politická publicistika: 0% 
 2.2 Ostatná publicistika: 100% 
3. Dokumentárne programy: 0% 
4. Dramatické programy: 0% 
5. Zábavno-hudobné programy: 0% 
6. Hudobné programy: 0% 
7. Vzdelávacie programy: 0% 
8. Náboženské programy : 0% 
9. Športové programy: 0% 
 

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

3) Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
28% 

4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa na 
lokálne vysielanie  

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

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

7) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: nevysiela teletext 

8) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni, 
b) nosiče CD vo formáte MPEG-3, 
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov. 

 
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov spoločnosti UPC 

BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie retransmisie č. 

TKR/254 spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava.“ 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/406: 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. 69-LO/D-346/2008, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Televízia Rača, spol. s r. o., 
Bratislava. 
T: 03.07.2008           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 503-LO/D-5541/2007 zo dňa 18.12.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava 
ÚP: 10:00 hod. 
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Uznesenie č. 08-11/7.368: 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 udelenie licencie na televízne vysielanie, v správnom konaní č. 503-LO/D-5541/2007 zo dňa 
18.12.2007, účastníka konania 
 
Slovak Telekom, a.s. 
Karadžičova 10 
825 13 Bratislava 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania 
  

u d e ľ u j e 
 

spoločnosti Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava 
 

licenciu č. T/210 
na televízne vysielanie  

  
na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto  podmienok: 

  I. 
 
(1) Názov programovej služby: Magio Infokanál 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne/168 hodín týždenne 
(4) Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie 
(5) Jazyk vysielania: slovenský 
(6) Spôsob vysielania: KDS 

  
II. 

 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
(1)  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s. zo dňa 18.02.2008. 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 2081/B, oddiel: Sa, zo 
dňa 14.03.2008. 
 

III.   
 

2) Podiely programových typov za bežný mesiac určené z  programovej skladby, uvedené v podaní 
zo dňa 08.04.2008 (č.d.p. 1492/2008):  

  
a/  Programová služba (100%) 
     1. Doplnkové vysielanie: 100% 
     2. Programy : 0% 
b/  Programy: (100%) 
 1. Spravodajstvo: 0% 

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

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

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

verejnom záujme: min. 0% 
5) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: 0%  
6) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti (podľa § 

20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. ): podľa vyhlášky Ministerstva kultúry SR, ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o Jednotnom systéme označovania 

7) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: nevysiela 

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

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom technického zariadenia spoločnosti Slovak 
Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, držiteľa registrácie retransmisie č. TKR/255 
 
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 

- Videokazety systému VHS v zodpovedajúcej kvalite 
- CD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
- DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/407: 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. 503-LO/D-5541/2007, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania Slovak Telekom, a.s., Bratislava. 
T: 03.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 102-LO/D-1453/2008 zo dňa 04.04.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/91 
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov 
 
Uznesenie č. 08-11/8.369: 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. 102-LO/D-1453/2008 zo 
dňa 04.04.2008, posúdila  žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/91 účastníka konania: 
 
Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. 
Námestie slobody 560 
020 01 Púchov 
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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  

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/91 nasledovne: 
 

„Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/91/1997 zo dňa 07.02.1997 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, TV 

NOE, C1R, Óčko, RTL, PúTV   
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, TV 

NOE, C1R, Óčko, RTL, PúTV, ČT 2, Music Box, 
Spektrum, CNN, Eurosport, Hallmark, Galaxie sport, 
Minimax, Viasat History, Discovery Channel, 
TCM/Cartoon Network, Animal Planet, Blue 
Hustler, Viasat Explorer 

       rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; rádio OKEY, FUN RADIO, Rádio 
DÚHA“ 

 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/408: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 102-LO/D-1453/2008 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., 
Púchov a vyzve ho  na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.06.2008          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 375-LO/D-4542/2007 zo dňa 17.10.2007  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV URPÍN, s.r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 08-11/9.370: 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. 375-
LO/D-4542/2007 zo dňa 17.10.2007, posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie 
účastníka konania 

 
TV URPÍN, s.r.o. 
Horná 41 
974 01 Banská Bystrica 
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a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

z a s t a v u j e  
 
správne konanie č. 375-LO/D-4542/2007 zo dňa 17.10.2007 z dôvodu, že účastník konania 
v stanovenej lehote neodstránil nedostatky podania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/409: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 375-LO/D-4542/2007 zo dňa 
17.10.2007 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi, spoločnosti TV URPÍN, s.r.o., 
Banská Bystrica. 
T: 03.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 377-LO/D-4291/2007 zo dňa 02.10.2007 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/85 
ÚK: VM SERVIS, s.r.o., Martin  
 
Uznesenie č. 08-11/10.371: 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. 377-
LO/D-4291/2007 zo dňa 02.10.2007, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti 
o licenciu na rozhlasové vysielanie účastníka konania 

 
VM SERVIS, s.r.o. 
Björnsonova  4806/3   
Martin 036 01
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

z a s t a v u j e  
 
správne konanie č. 377-LO/D-4291/2007 zo dňa 02.10.2007 z dôvodu, že účastník konania 
v stanovenej lehote neodstránil nedostatky podania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/410: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 377-LO/D-4291/2007 zo dňa 
02.10.2007 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania, spoločnosti VM SERVIS, 
s.r.o., Martin 
T: 03.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
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SK: 3-LO/D-14/2008 zo dňa 02.01.2008 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: Milan Zeman, Poprad 
 
Uznesenie č. 08-11/11.372: 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. 3-LO/D-
14/2008 zo dňa 02.01.2008, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie účastníka konania 

 
Milan Zeman 
Partizánska 705/39 
058 01 Poprad 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

z a s t a v u j e  
 
správne konanie č. 3-LO/D-14/2008 zo dňa 02.01.2008 z dôvodu, že účastník konania v stanovenej 
lehote neodstránil nedostatky podania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/411: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 3-LO/D-14/2008 zo dňa 
02.01.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania Milan Zeman, Poprad. 
T: 03.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 442-LO/D-5196/2007 zo dňa 27.10.2007 
vo veci žiadosti o zmenu registráciu retransmisie č. TKR/238 
ÚK: AVC, spol. s r. o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-11/12.373: 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. 442-
LO/D-5196/2007 zo dňa 27.11.2007, posúdila žiadosť o zmenu v registrácii retansmisie účastníka 
konania 

 
AVC, spol. s r. o. 
Obežná 12 
821 02 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
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z a s t a v u j e  
 
správne konanie č. 442-LO/D-5196/2007 zo dňa 27.11.2007 z dôvodu, že účastník konania, dňa 
10.04.2007, vzal svoj návrh na začatie konania späť. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/412: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 442-LO/D-5196/2007 zo dňa 
27.11.2007 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi, spoločnosti AVC, spol. s r.o., 
Bratislava 
T: 03.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 141-LO/D-1865/2008 zo dňa 09.05.2008 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/74 
ÚK: OMEGA PLUS, spol. s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 08-11/13.374: 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. 141-
LO/D-1865/2008 zo dňa 09.05.2008 vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie, s účastníkom 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
OMEGA PLUS spol. s.r.o. 
Jelšová 11 
831 01 Bratislava 
 
a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. a ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 2  písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

predlžuje 
 

platnosť licencie na televízne vysielanie č. T/74 do 13.09.2020 
 

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

mení 
 
licenciu na televízne  vysielanie č. T/74 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/74/1996 zo dňa 11.09.1996 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa mení a v  úplnom znení znie nasledovne: 
 

„I. 
 
1. Názov programovej služby: TV Nové Mesto - Bratislava 
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť licencie sa 

končí 13.09.2020 
3. Časový rozsah vysielania: 18 hodín denne 
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4. Územný rozsah vysielania: mestská časť Bratislava – Nové Mesto (lokálne televízne 
vysielanie) 

5. Jazyk vysielania: slovenský 
 

II. 
 

Právne skutočnosti  spoločnosti:  
1.  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích  právach: 

podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 8068/B, oddiel: 
Sro, zo dňa 22.04.2008 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch držiteľa licencie: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného Bratislava I, vložka číslo: 8068/B oddiel: Sro, zo dňa 
22.04.2008. 
 

III.   
 

1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 09.05.2008 (č.p.d. 1865/2008), doplnenej dňa 21.05.2008.  

a) Programová služba (100%) 
1.  Doplnkové vysielanie: max. 73 % 
2.  Programy: min. 27 % 

b) Programy (100%) 
1. Spravodajstvo:  0 % 
2. Publicistika:  

 2.1 Politická publicistika:  0 % 
2.2 Ostatná publicistika:  100 % 

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

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

3. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: min. 10 % 

4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: Podľa 
ustanovenia § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

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

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

7. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: teletext nevysiela 

8. Druh technického nosiča na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania: DVD 
nosič 

 
IV. 

 
1.1.  Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti UPC BROADBAND 

SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 
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1.2.  Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/254 spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., 
Bratislava.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/413: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 141-LO/D-1865/2008 zo dňa 
09.05.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti OMEGA PLUS 
spol. s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 03.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1227/94-2008      
(na vysielanie príspevku ÚSKALIA INTERNETOVÉHO NÁKUPU v programe Noviny z dňa 
24.2.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1227/94-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-11/14.375: 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 § 16 písm. 
b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v programe Noviny zo dňa 24.02.2008 o cca. 
19:30 hod. odvysielal príspevok pod názvom Úskalia internetového obchodu, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti..  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-11/14.376: 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. 1227/94-2008  smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ 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. 08-11/414: 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: 17.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-10/415: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania 
ako aj výsledok šetrenia časti sťažnosti.  
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1639/107-2008        
(na vysielanie Správ STV z dňa 9.4.2008, príspevok o tlačovom zákone)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1639/107-2008  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
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Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 08-11/15.377: 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, na základe zákona vo veci možného porušenia § 
16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.  v súvislosti s tým, že v programe Správy STV zo dňa 9.4.2008 
o cca. 19:30 hod. odvysielal príspevok o tlačovom zákone a Lisabonskej zmluve, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/416: 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: 17.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-11/417: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1263/95-2008      
(na vysielanie časti série C.S.I. Las Vegas z dňa 13.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1263/95-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-11/16.378: 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. 1263/95-2008, 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. 
 
Úloha č. 08-11/418: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1110/93-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 22.02.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1110/93-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza Vysielateľ: 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.                            číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-11/17.379: 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 
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zo dňa 22.02.2008 o cca. 17:00 hod. odvysielal príspevok pod názvom Podozrivý predaj inzercie, 
v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti..  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/419: 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: 17.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-11/420: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 619/38-2008    
(na vysielanie Liptovských novín z dňa 05. 02. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 619/38-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Liptov 
Vysielateľ: TV Liptov s.r.o., Liptovský Mikuláš      číslo licencie: T/162 
 
Uznesenie č. 08-11/18.380: 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. 619/38-2008, vedenú voči vysielateľovi TV Liptov, s.r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/421: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1376/98-2008      
(na vysielanie Rádia EXPRES z dní 17. - 20.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1376/98-2008 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES Vysielateľ: 
D.EXPRES, a.s.       číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 08-11/19.381: 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. 1376/98-2008, vedenú voči vysielateľovi D.EXPRES, a.s., a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/422: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13.06.2008                   Z:PgO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1338/100-2008, 1338/101-2008,1338/102-2008    
(na obrazové vysielanie a videotext z dní  4., 6., 7., 8., 11., a 13.3.2008)  
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Správa o šetrení sťažností č. 1338/100-2008, 1338/101-2008,1338/102-2008 smerujúcich proti 
Televízii Trenčianske Teplice  
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice číslo licencie: T/133 
 
Uznesenie č. 08-11/20.382: Rada pre vysielanie a retransmisiu presunula tento bod programu na 
ďalšie zasadnutie Rady dňa 12.06.2008. 
 
Úloha č. 08-11/423: Kancelária Rady pripraví materiál na najbližie zasadnutie Rady. 
T: 13.06.2008                   Z:PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.18/08/TV o monitorovaní vysielania TA3 
(monitorovaný deň a program: 15.3.2008 Showbiz) 
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.                  číslo licencie:T/125 
 
Uznesenie č. 08-11/21.385: 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 C.E.N., s.r.o., vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 15.03.2008 o cca 21:53 hod. odvysielal v rámci programu 
SHOWBIZ príspevok Letecké spojenie medzi Viedňou a Innsbruckom, obsahujúci informácie, ktoré 
mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/424: 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: 17.06.2008          Z: PKO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.19/08/TV o monitorovaní vysielania TA3 
(monitorovaný deň a program: 27.3.2008 Správy TA3) 
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.                  číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 08-11/22.386: 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 C.E.N., s.r.o., vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 27.03.2008 o cca 18:19 hod. odvysielal v rámci programu 
Správy TA3 príspevok Záujem o finančné poradenstvo stále rastie, obsahujúci informácie, ktoré 
mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/425: 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: 17.06.2008          Z: PKO 
 
K bodu 23/ 
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Kontrolný monitoring 
Správa č.26/2008/Ro o monitorovaní Kysuckého televízneho vysielania  
(monitorované dni: 9. a 10.4.2008) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca                 číslo licencie: T/101 
 
Uznesenie č. 08-11/23.387: 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 09.04.2008 
a 10.04.2008 vysielateľa OTS, s.r.o., s licenciou č. T/101 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/426: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 13.06.2008          Z: PgO 
   
K bodu 24/ 
SK č.: 49-PgO/O-639/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti 
vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 35 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: spravodajský program/15.01.2008) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41  
ÚP: 10.40 hod. 
 
Uznesenie č. 08-11/24.388: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 49-PgO/O-639/2008 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 

že prerušil spravodajský program odvysielaný dňa 15.1.2008 o 19:00 h reklamným blokom,   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) vo výške150.000,– , slovom jednostopäťdesiattisíc 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. 08-11/427: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
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vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
T: 03.07.2008          Z: PKO 
   
Úloha č. 08-11/428: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 48-PgO/O-638/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti 
vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 35 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: spravodajský program/14.01.2008) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41  
ÚP: 10.40 hod. 
 
Uznesenie č. 08-11/25.389: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 48-PgO/O-638/2008 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že prerušil spravodajský program odvysielaný dňa 14.1.2008 o 19:00 reklamným blokom,   
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. a) vo výške 150.000,– , slovom jednostopäťdesiattisíc 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. 08-11/429: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o..
T: 03.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-11/430: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 51-PgO/O-641/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti 
vysielaniu TV Markíza  
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(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: spravodajský program/14.01.2008 ) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.40 hod. 
 
Uznesenie č. 08-11/26.390: 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. 51-PgO/O-641/2008 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 
30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“) 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/431: 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: 17.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-11/432: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 52-PgO/O-642/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti 
vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: spravodajský program/15.01.2008 ) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.40 hod. 
 
Uznesenie č. 08-11/27.391: 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. 52-PgO/O-642/2008 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 
30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“) 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/433: 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: 17.06.2008          Z: PKO 
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Úloha č. 08-11/434: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 50-PgO/O-640/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti 
vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Počasie/14.01.2008 ) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.40 hod. 
 
Uznesenie č. 08-11/28.392: 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. 50-PgO/O-640/2008 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 
30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“) 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/435: 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: 17.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-11/436: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 53-PgO/O-643/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcich proti 
vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Počasie, Televízne noviny Headlines/14.01.2008) 
ÚK:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41   
ÚP: 10.40 hod.  
 
Uznesenie č. 08-11/29.393: 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. 53-PgO/O-643/2008 
MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
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tým, 
 
že dňa 14.1.2008 nezabetpečil trvalé označenie programovej služby nezameniteľným obrazovým 
symbolom (logom),   
 
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. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5.000,– Sk, slovom päťtisíc 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. 08-11/437: 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: 03.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-11/438: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia jeho sťažnosti.  
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 46-PgO/O-636/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5485/212-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ príspevok informujúci o úmrtí dvoch skialpinistov 
v Západných Tatrách/15.12.2007 ) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                          číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-11/30.394: 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. 46-PgO/O-636/2008 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
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 15.12.2007 o cca 19:02 hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok 
informujúci o úmrtí dvoch skialpinistov v Západných Tatrách, ktorý spôsobom svojho spracovania a 
svojím obsahom zasiahol do základných práv v ňom zobrazenej osoby, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 5 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 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. 
 
Uznesenie č. 08-11/30.395: 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. 46-PgO/O-636/2008, vedené voči MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., sa 
v časti týkajúcej sa možného porušenia § 20 ods. 5 podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní 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. 08-11/439: 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: 3.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-11/440: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 54-PgO/O-644/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5115/195-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny /príspevok Pochod neonacistov/ 10.11.2007) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                           číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-11/31.396: 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. 54-PgO/O-644/2008 vedené voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
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. 
 

 26



Úloha č. 08-11/441: 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: 17.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-11/442: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 90-PgO/O-1310/2008 zo dňa 18.03.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 583/32-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reklamný šot na Československý bál v Prahe/28.01.2008) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-11/32.397: 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. 90-PgO/O-1310/2008, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l 
 

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že dňa 28.01.2008 o cca 22.47 hod. odvysielal v rámci reklamného bloku reklamu na 
Československý bál v Prahe, v ktorej účinkovala moderátorka spravodajského programu, 
 

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. 08-11/443: 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: 03.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-11/444: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
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   
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Uznesenie č. 08-11/33.398: 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. 8-PgO/O-184/2008 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o., v časti týkajúcej sa 
možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z., podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/445: 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: 17.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-11/446: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-11/33.399: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. 8-PgO/O-184/2008 MAC TV 
s.r.o. 
 

porušil 
 

 porušil povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 

že dňa 22.10.2007 o cca 22.43 hod. odvysielal v rámci programu Črepiny∗ príspevok informujúci 
o erotickom klube v Grazi obsahujúci informácie, ktoré naplnili definíciu skrytej reklamy podľa § 
32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.,  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***08, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-11/447: 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: 03.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-11/448: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 9-PgO/O-185/2008 zo dňa 08.01.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4601/180-2007 smerujúca voči vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: NOVINY PLUS/ príspevok Neuznaná utajená cirkev/ 23.10.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39 
                                                                                                    
Uznesenie č. 08-11/34.400: 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. 9- PgO/O-185/2008 MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 23.10.2007 v rámci programu NOVINY PLUS o cca 23:15 hod. odvysielal príspevok 
Neuznaná utajená cirkev,  v ktorom prezentoval jednostranné informácie a názory bez toho, aby 
zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu k danej problematike 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. 08-11/449: 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, spoločnosti MAC TV s.r.o. 
T: 03.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-11/450: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 61-PgO/O-841/2008 zo dňa 19.02.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 241/16-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Skalica 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Magazín TVS/vyjadrenia primátora k predaju pozemkov 23.12.2007) 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/33  
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Uznesenie č. 08-11/35.401: 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. 61-PgO/O-841/2008, Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že dňa 23.12.2007 v programe Magazín TVS odvysielal o cca 18.00 hod. vyjadrenia primátora 
k predaju pozemkov, v ktorom prezentoval jednostranné informácie a názory 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. 08-11/451: 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: 03.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-11/452: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 13.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 92-PgO/O-1312/2008 zo dňa 18.03.2008 
Doplnenie: Správa č. 2/2008/TV o monitorovaní AZTV INFO 
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Čas na zmenu/18.01.2008) 
ÚK: AZTV spol. s r.o.                                                                        číslo licencie: T/153 
 
Uznesenie č. 08-11/36.402: 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. 92-PgO/O-1312/2008 AZTV spol. s r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 18.1.2008 nezabezpečil, aby bol sponzor programu Čas na zmenu označený aj na začiatku 
programu,  
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za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/453: 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: 03.07.2008          Z: PKO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 80-PgO/O-1097/2008 zo dňa 04.03.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 86/7-2008 smerujúcej proti vysielaniu Nautik TV 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Nautik kvíz pre dospelých/04.01.2008) 
ÚK: Nautik TV spol. s r.o.                                                     číslo licencie: T/60  
 
Uznesenie č. 08-11/37.403: 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. 80-PgO/O-1097/2008 Nautik TV spol. s r.o.  

 
p o r u š i l  

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

 
že neposkytol na základe vyžiadania Rady súvislý záznam vysielania programu Nautik kvíz pre 
dospelých zo dňa 04.01.2008,  
 
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 15.000,– Sk, slovom pätnásť 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. 08-11/454: 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: 03.07.2008          Z: PKO 
 

 31



K bodu 38/ 
SK č.: 4-PgO/O-180/2008 zo dňa 08.01.2008 
Doplnenie: Správa č. 87/2007/TV z monitorovania televízie STUDIO PLUS TV (dodržiavanie § 16 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: STUDIO PLUS TV Veľký Meder a vysielanie videotextu/ 13.11.2007) 
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV                číslo licencie: T/42            
 
Uznesenie č. 08-11/38.404: 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. 4-PgO/O-180/2008 František Kováts – STUDIO PLUS 
TV 

p o r u š i l  
 

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, 
 
že dňa 13.11.2007 v rámci vysielania programovej služby STUDIO PLUS TV v príspevku s názvom 
Školská horúčka, v príspevku týkajúcom sa  futbalového zápasu Veľký Meder – Váhovce a v rámci 
vysielania videotextu nezabezpečil používanie štátneho jazyka v súlade s osobitnými predpismi,  
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/455: 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: 03.07.2008          Z: PKO 
 
K bodu 39/ 
SK č.: 55-PgO/O-645/2008 zo dňa 05.02.2008 
Doplnenie: Správa č. 01/08/RO o monitorovaní Slovenského rozhlasu 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Dobrý deň, Slovensko/ 22.11.2007) 
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 08-11/39.405: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g)  zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, 
že účastník správneho konania č. 55-PgO/O-645/2008 Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe 
zákona 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
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že dňa 22.11.2007 odvysielal na vysielacom okruhu Rádio Slovensko v programe Dobrý deň, 
Slovensko o cca 09:45 hod. informácie o koncerte R. Claydermanna a o cca 10:49 hod. informácie 
o prípravku Ocuvite lutein, ktoré naplnili definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 
308/2000 Z. z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 
písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z., vo výške 50.000,– Sk, slovom päťdesiattisíc 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. pokuta je 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. 08-11/456: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania  
T: 03.07.2008          Z: PKO 
 
40/Rôzne 
1/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o štatistike o odvysielanom 
programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm. m) a § 22 – 28 zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 1. štvrťrok 
2008.  
 
2/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.aprílu 2008 
 
Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.aprílu 2008 na vedomie. 
 
3/ Plán Rady pre vysielanie a retransmisiu na II. polrok 2008 
 
Rada berie na vedomie plán zasadnutí na II. polrok 2008. 
 
 
 
 
V Bratislave, 03.06.2008 
 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Ing. Peter Abrahám 
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	Uznesenie č. 08-11/18.380: 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. 619/38-2008, vedenú voči vysielateľovi TV Liptov, s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
	Uznesenie č. 08-11/19.381: 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. 1376/98-2008, vedenú voči vysielateľovi D.EXPRES, a.s., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

	že prerušil spravodajský program odvysielaný dňa 15.1.2008 o 19:00 h reklamným blokom,  
	že prerušil spravodajský program odvysielaný dňa 14.1.2008 o 19:00 reklamným blokom,  
	Uznesenie č. 08-11/26.390: 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. 51-PgO/O-641/2008 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“)
	Uznesenie č. 08-11/27.391: 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. 52-PgO/O-642/2008 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“)
	Uznesenie č. 08-11/28.392: 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. 50-PgO/O-640/2008 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“)
	Úloha č. 08-11/439: 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: 3.07.2008          Z: PKO
	T: 17.06.2008          Z: PKO
	T: 03.07.2008          Z: PKO
	Uznesenie č. 08-11/33.398: 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. 8-PgO/O-184/2008 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o., v časti týkajúcej sa možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z., podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 
	Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o štatistike o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm. m) a § 22 – 28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 1. štvrťrok 2008. 



