
Zápisnica č. 12/2008 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 16.06.2008 
o 10:00 hod. a 17.06.2008 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: PhDr. Dana Podracká 

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

 
16. jún 2008 začiatok o 10,00 hod. v sídle Rady
 
1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania: 
 
1.1. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
        SK: 160-LO/O-R03/2008 

vo veci pridelenia frekvencií: 95,1 MHz Banská Štiavnica 
      ÚP: 10.00 hod.     

 
1.2.Žiadateľ: T.W. Rádio s.r.o., Bratislava 
       SK: 159-LO/O-R02/2008 
      vo veci pridelenia frekvencií: 107,7 MHz Banská Bystrica  
      ÚP: 10.15 hod.   
   
1.3.Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava 
  SK: 164-LO/O-R07/2008 
  SK: 165-LO/O-R08/2008 
  SK: 172-LO/D-2133/2008 
  SK: 173-LO/D-2134/2008 
  SK: 174-LO/D-2135/2008 

vo veci pridelenia frekvencií: 89,8 MHz Prešov, 104,6 MHz Ružomberok 
      ÚP: 10.30 hod.   
     
1.4.Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava                   
        SK: 162-LO/O-R05/2008 
  SK: 163-LO/O-R06/2008 
  SK: 167-LO/O-R10/2008 
      vo veci pridelenia frekvencií: 87,8 MHz Nitra, 103,6 MHz Poprad, 98,5 MHz Tornaľa 
      ÚP: 10.45 hod.     
   
1.5.Žiadateľ: SPINOZA, s.r.o., Partizánske 
  SK: 158-LO/O-R01/2008 
  SK: 165-LO/O-R08/2008 
 vo veci pridelenia frekvencií: 91,3 MHz Banská Bystrica, 104,6 MHz Ružomberok        
      ÚP: 11.00 hod.    
   
1.6.Žiadateľ: Onemedia s.r.o., Nitra 
       SK: 165-LO/O-R08/2008 
      vo veci pridelenia frekvencií: 104,6 MHz Ružomberok 
      ÚP: 11.15 hod.    
   
1.7.Žiadateľ: Turist servis, s.r.o., Poprad 
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       SK: 164-LO/O-R07/2008 
 SK: 165-LO/O-R08/2008 
     vo veci pridelenia frekvencií: 89,8 MHz Prešov, 104,6 MHz Ružomberok 
      ÚP: 11.30 hod.     
 
1.8. Žiadateľ: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica 
        SK: 166-LO/O-R09/2008 
      vo veci pridelenia frekvencií: 93,2 MHz Snina 
      ÚP: 11.45 hod.   
 
1.9. Žiadateľ: Marek Petráš, Košice 
         SK: 161-LO/O-R04/2008 
      SK: 164-LO/O-R07/2008 

vo veci pridelenia frekvencií: 106,9 MHz Košice, 89,8 MHz Prešov 
       ÚP: 12.00 hod.    
  
1.10. Žiadateľ: rádio106,9 s.r.o., Košice 
         SK: 161-LO/O-R04/2008 
       vo veci pridelenia frekvencií 106,9 MHz Košice 
       ÚP: 12.15 hod.         
 
1.11. Žiadateľ: ČH HORNETS, s.r.o., Košice 
         SK: 164-LO/O-R07/2008 
       vo veci pridelenia frekvencií: 89,8 MHz Prešov 
       ÚP: 12.30 hod.         
 
1.12. Žiadateľ: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom 
         SK: 168-LO/O-R11/2008 

vo veci pridelenia frekvencií: 88,5 MHz Dubnica nad Váhom 
       ÚP: 12.45 hod.         
 

*********** 
  
17. jún 2008, začiatok o 9.30 hod. v sídle Rady
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Výberové konanie   
SK: 160-LO/O-R03/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 95,1 MHz Banská Štiavnica 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava       
 
3/ Výberové konanie   
SK: 159-LO/O-R02/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 107,7 MHz Banská Bystrica 
ÚK: T.W. Rádio s.r.o., Bratislava       
 
4/ Výberové konanie 
SK: 166-LO/O-R09/2008 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 93,2 MHz Snina 
ÚK: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica      
 
5/ Výberové konanie 
SK: 168-LO/O-R11/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 88,5 MHz Dubnica nad Váhom 
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ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom    
 
6/ Výberové konanie   
SK: 162-LO/O-R05/2008 
vo veci pridelenia frekvencií 87,8 MHz Nitra 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava     
 
7/ Výberové konanie   
SK: 163-LO/O-R06/2008 
vo veci pridelenia frekvencií 103,6 MHz Poprad 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava     
 
8/ Výberové konanie   
SK: 167-LO/O-R10/2008 
vo veci pridelenia frekvencií 98,5 MHz Tornaľa 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava     
 
9/ Výberové konanie   
SK: 158-LO/O-R01/2008 
vo veci pridelenia frekvencií 91,3 MHz Banská Bystrica 
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske       
 
10/ Výberové konanie 
SK: 161-LO/O-R04/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHz Košice 
ÚK: rádio 106,9 s.r.o., Košice, Marek Petráš, Košice     
 
11/ Výberové konanie   
SK: 164-LO/O-R07/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 89,8 MHz Prešov 
ÚK: ČH HORNETS, s.r.o., Košice, Turist servis, s.r.o., Poprad, Slovenský rozhlas, Bratislava, 
Marek Petráš, Košice          
 
12/ Výberové konanie   
SK: 165-LO/O-R08/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 104,6 MHz Ružomberok 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Onemedia s.r.o., Nitra, SPINOZA, s.r.o., Partizánske, Turist 
servis, s.r.o., Poprad         
 
13/ SK: 155-LO/D-2043/2008 zo dňa 21.05.2008 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: ISPER, s.r.o., Bratislava 
 
14/ SK: 181-LO/D-2193/2008 zo dňa 28.05.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/99 
ÚK: Radio ON, s.r.o., Bratislava 
 
15/ SK: 169-LO/D-2127/2008 zo dňa 30.05.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/181 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany 
 
16/ SK: 183-LO/D-2269/2008 zo dňa 26.05.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie  
č. TKR/224 
ÚK: KÁBEL-KLUKNAVA s.r.o., Kluknava 
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17/ SK: 182-LO/D-2098/2008 zo dňa 26.05.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/125 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava 
 
18/ SK: 176-LO/D-2214/2008 zo dňa 29.05.2008 
vo veci žiadosti o udelenie krátkodobej licencie 
ÚK: EXPRES NET, a.s., Bratislava 
ÚP: 10,00 hod. 
 
19/ SK: 146-LO/D-1999/2008 zo dňa 19.05.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie  
č. TKR/229 
ÚK: Stavebné bytové družstvo I. Košice 
 
20/ SK: 184-LO/D-2332/2008 zo dňa 06.06.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV AGENCY, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10,15 hod. 
 
21/ SK: 119-LO/D-1696/2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: XENTAURI s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10,30 hod. 
 
22/ SK: 89-LO/D-1218/2008 zo dňa 13.03.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/165 
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica 
 
23/ SK: 70-LO/D-663/2008 zo dňa 08.002.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
24/ SK: 70-LO/D-663/2008 zo dňa 08.002.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/63 
ÚK: MAXMEDIA s.r.o., Šaľa 
 
25/ SK: 133-LO/D-1844/2008 zo dňa 06.05.2008 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: GAYA, s.r.o., Martin 
 
26/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1690/108-2008        
(na vysielanie programu SOS z dňa 19.4.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1690/108-2008  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1885/118-2008      
(na vysielanie reklamného bloku v programe Posledná plavba z dňa 19.4.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1885/118-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
28/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1801/115-08      
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(na vysielanie upútavky na program S.W.A.T.: Jednotka rýchleho nasadenia z dňa 24.4.08)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1801/115-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
29/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1884/116-2008 a 1886/120-2008       
(na vysielanie upútavky na program JERICHO z dní 28.4.2008 a 29.4.2008)  
Správa o šetrení sťažností č. 1884/116-2008 a 1886/120-2008 smerujúcich proti vysielaniu televízie 
JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
30/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1477/103-2008      
(na vysielanie programu Sissi – Osudové roky cisárovnej z dňa 23.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1477/103-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie:  T/41 
 
31/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1373/97-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 24.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1373/97-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie:  T/41 
 
32/ 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 
 
33/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1630/106-2008     
(na vysielanie Liptovských novín z dňa 01., 02., 03., a 04. 04. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1630/106-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Liptov 
Vysielateľ: TV Liptov, s. r.o., Liptovský Mikuláš   číslo licencie: T/162 
 
34/ Kontrolný monitoring 
Správa č.15/08/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie 
(monitorovaný program: Postav dom, zasaď strom z 12.4.2008) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
35/ Kontrolný monitoring 
Správa č.24/08/TV o monitorovaní vysielania Púchovskej televízie 
(monitorovaný deň: 18.a 28. marca 2008) 
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o.                číslo licencie:T/92 
 
36/ Kontrolný monitoring 
Správa č.29/08/TV o monitorovaní vysielania televízie Pezinok 
(monitorovaný deň: 11. a 18.apríla 2008) 
Vysielateľ: Televízia Pezinok, s.r.o.                 číslo licencie: T/99 
 
37/ Kontrolný monitoring 
Správa č.4/08/Ro o monitorovaní vysielania Rádia HIT FM. 
(monitorovaný deň: 21.3., 22.3.2008) 
Vysielateľ: SPINOZA s.r.o,                 číslo licencie: R/62 
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38/ Kontrolný monitoring 
Správa č.31/08/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Sečovce 
(monitorovaný deň: 2.5. a 5.5. 2008) 
Vysielateľ: MKTS s.r.o. Sečovce                číslo licencie: T/151 
 
39/ Kontrolný monitoring 
Správa č.32/08/TV o monitorovaní vysielania eSCe TV. 
(monitorovaný deň: 2.5.2008) 
Vysielateľ: e-Net, s.r.o., Senec                 číslo licencie: T/187 
 
40/ SK č.: 111-PgO/O-1566/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na programy May Day a Hurikán / 08.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: T/39                                         
 
41/ SK č.: 82-PgO/O-1099/2008 zo dňa 04.03.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5475/208-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Stav ohrozenia/ 09.12.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: T/39                                         
 
42/ SK č.: 81-PgO/O-1098/2008 zo dňa 04.03.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5475/208-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Temné komando : Pomsta za každú cenu/ 
06.12.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39                                         
 
43/ SK č.: 109-PgO/O-1564/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na programy C.S.I. : Miami a Kriminálka San Francisco / 
08.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39                                         
 
44/ SK č.: 110-PgO/O-1565/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Telo na telo / 08.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39                                         
 
45/ SK č.: 107-PgO/O-1562/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 297/17-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Varí vám to / 07.01., 09.01., 11.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39                                        
 
46/ SK č.: 106-PgO/O-1561/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 297/17-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Varí vám to / 08.01., 10.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39                                         
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47/ SK č.: 105-PgO/O-1560/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 297/17-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Varí vám to / 07.01.,08.01., 09.01., 10.01., 11.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39                                         
 
48/ SK č.: 104-PgO/O-1558/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 511/34-2008 smerujúcej proti STV 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy STV/ Neúspešný pokus o prijatie do základnej školy/ 
20.01.2008) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
49/ SK č.: 108-PgO/O-1563/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 151/10-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny / príspevok o dopravnej nehode na Pražskej ulici / 
25.11.2007) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                     číslo licencie: T/41                                         
 
50/ SK č.: 93-PgO/O-1313/2008 zo dňa 18.03.2008 
Doplnenie: Správa č. 3/2008/TV o monitorovaní SKV 1 
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: vysielanie reklamy dňa 30.01.2008) 
ÚK: Matús Marián, ASL – MM, Snina                                             číslo licencie: T/30                                         
 
51/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania: 

1. 10,00 hod. EXPRES NET, a.s., Bratislava 
2. 10,15 hod. TV AGENCY, s.r.o., Bratislava 
3. 10,30 hod. XENTAURI s.r.o., Bratislava 

 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 456 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 08-12/1.406: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Výberové konanie   
SK: 160-LO/O-R03/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 95,1 MHz Banská Štiavnica 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-12/02.407: 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. 160-LO/O-
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R03/2008  začatom dňa 13.05.2008, 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: 
 
D.EXPRES, a. s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
prideľuje frekvenciu 95,1 MHz  Banská Štiavnica  

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava a podľa 
ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:  
 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. v čl. I, v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
    „95,1 MHz  Banská Štiavnica “ 
 
2. v čl. IV, sa v bode 2 dopĺňa tento text: 
  „Frekvencia: 95,1 MHz  Banská Štiavnica  
    Lokalita: Banská Štiavnica -mesto 
    Frekvenčný list: 3464/10/2008“ 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/457: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania, spol. D.EXPRES, a.s., Bratislava, spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku a s frekvenčným listom.  
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
Výberové konanie   
SK: 159-LO/O-R02/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 107,7 MHz Banská Bystrica 
ÚK: T.W. Rádio s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 08-12/3.408: 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. 159-LO/O-
R02/2008 začatom dňa 13.05.2008, 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: 
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T.W.Rádio s.r.o. 
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
prideľuje frekvenciu 107,7 MHz  Banská Bystrica  

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/90, spoločnosti T.W.Rádio s.r.o., Bratislava 
a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/90 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/90/2005 zo dňa 19.04.2005 v znení neskorších zmien a doplnení 
sa mení a v úplnom znení znie takto: 

„I. 
(1) Názov programovej služby: Rádio 7 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: osem rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
(4) Územný rozsah vysielania: multiregionálny 
(5) Pridelená frekvencia: 107,7 MHz  Banská Bystrica 
(6) Jazyk vysielania: slovenský a český ( 50:50 )  

 
II. 

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

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 
30972/B zo dňa 17.01.2005. 

2.  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 30972/B zo dňa 
17.01.2005. 

 
III. 

 
1.  Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 

dňa 04.04.2008 (č.p.d.1445/2008), znejú nasledovne:  
   1.1 Spravodajstvo: min. 3,77 % 

1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
1.2.2 Ostatná publicistika: min. 9,92% 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

1.3.1 Programy pre deti: min. 4,32% 
1.3.2 Náboženské programy: 18,50 % 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: min. 3,87% 
1.3.4 Zábavné  programy: min. 0 % 
1.3.5 Hudobné programy: min. 13,99 %“ 

2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 
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3. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: min. 13,88% 

4. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti:  
 podľa Jednotného systému označovania programov ( Vyhláška MK SR č. 589/2007 ) 
 

IV. 
 

  1.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: VHS 
videokazeta, nosiče CD vo formáte MP3 , resp. DVD.  

 
2.   Technické údaje: 

Satelit:     Eurobird 1 
Uplink:     Bratislava-Kamzík 
Pozícia:     28,5°E 
Forma signálu:    digitálna 
Kódovanie:     nekódovane 
Prevádzkovateľ:    Slovak Telecom a.s., Rádiokomunikácie, o.z. 
Územný rozsah:    multiregionálny 

 
3. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené 

vo frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia:  
3.1.   Frekvencia:    107,7 MHz  Banská Bystrica 

Lokalita:                             Banská Bystrica - mesto  
Frekvenčný list:                    3463/10/2008 zo dňa 21.04.2008 
 

4. Špecifikácia RDS:   
Programová identifikácia PI     áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP     áno 
Alternatívne frekvencie AF      áno 
Typ programu PTY       áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON   áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete   nie  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI     áno  
Prepínač hudba/reč M/S      áno 
Textový kanál RT      áno 
Hodiny a dátum CT      nie 
Identifikácia dopravného hlásenia TA    áno 
Číslo programu PIN       áno 
Meno programového okruhu PS            RADIO7“  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/458: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania, spol. T.W. Radio, s.r.o., Bratislava, spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku a s frekvenčným listom. 
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
Výberové konanie 
SK: 166-LO/O-R09/2008 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 93,2 MHz Snina 
ÚK: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica 
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Uznesenie č. 08-12/4.409: 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. 166-LO/O-
R09/2008 začatom dňa 13.05.2008, 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 LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
974 01 Banská 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 § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
prideľuje frekvenciu 93,2 MHz  Snina 

 
 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75, spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská 
Bystrica a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
mení 

 
licenciu na  rozhlasové vysielanie č. R/75 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

 „93,2 MHz Snina“ 
2. V Čl. IV sa bod 2 dopĺňa o text: 
 „ Frekvencia:   93,2 MHz Snina  
           Lokalita:    Magurica 
               Frekvenčný list:  3469/10/2008 zo dňa 21.04.2008 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/459: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví   rozhodnutie v správnom konaní č.: 166-LO/O-R09/2008 a zašle ho účastníkovi konania, 
spol. Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku 
a frekvenčným listom.  
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Výberové konanie 
SK: 168-LO/O-R11/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 88,5 MHz Dubnica nad Váhom 
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom 
 
Uznesenie č. 08-12/5.410: 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. 168-LO/O-
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R11/2008, začatom dňa 13.05.2008 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: 
 
Marián Dokupil – Doko Media 
Kollárova 1308/34 
018 41 Dubnica nad Váhom 

 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

prideľuje frekvenciu 88,5 MHz – Dubnica nad Váhom  
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/89, Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad 
Váhom a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
 mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/89 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/89/2004 zo dňa 26.10.2004 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„88,5 MHz – Dubnica nad Váhom“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 

        „Frekvencia:    88,5 MHz – Dubnica nad Váhom  
              Lokalita:    Dubnica nad Váhom 
              Frekvenčný list:             Č.j.: 4157/10/2008 zo dňa 02. júna 2008“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-11/460: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 168-LO/O-R11/2008, Marián Dokupil 
– Doko Media, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku a frekvenčným listom. 
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 6/  
Výberové konanie   
SK: 162-LO/O-R05/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 87,8 MHz Nitra 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-12/6.411: 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. 162-LO/O-
R05/2008, začatom dňa 13.05.2008 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: 
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TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
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   

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

prideľuje frekvenciu 87,8 MHz – Nitra  
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84, spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., 
Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
 mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/84 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/84/2004 zo dňa 04.02.2004 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„87,8 MHz – Nitra“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 

        „Frekvencia:    87,8 MHz - Nitra  
              Lokalita:    Nitra 
              Frekvenčný list:             Č.j.: 3466/10/2008 zo dňa 21. apríla 2008“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/461: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 162-LO/O-R05/2008, spoločnosti 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku 
a frekvenčným listom. 
T: 17.07.2008           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
Výberové konanie   
SK: 163-LO/O-R06/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 103,6 MHz Poprad 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-12/7.412: 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. 163-LO/O-
R06/2008, začatom dňa 13.05.2008 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: 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
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   

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

prideľuje frekvenciu 103,6 MHz - Poprad  
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84, spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., 
Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
 mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/84 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/84/2004 zo dňa 04.02.2004 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„103,6 MHz - Poprad“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 

        „Frekvencia:    103,6 MHz - Poprad  
              Lokalita:    Poprad 
              Frekvenčný list:             Č.j.: 3467/10/2008 zo dňa 21. apríla 2008“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/462: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 163-LO/O-R06/2008, spoločnosti 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku 
a frekvenčným listom.  
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
Výberové konanie   
SK: 167-LO/O-R10/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 98,5 MHz Tornaľa 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 08-12/8.413: 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. 167-LO/O-
R10/2008, začatom dňa 13.05.2008 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: 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
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   
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rozhodnutie: 
 

Rada podľa § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

prideľuje frekvenciu 98,5 MHz - Tornaľa  
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84, spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., 
Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
 mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/84 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/84/2004 zo dňa 04.02.2004 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„98,5 MHz - Tornaľa“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 

        „Frekvencia:    98,5 MHz - Tornaľa  
              Lokalita:    Tornaľa 
              Frekvenčný list:             Č.j.: 3470/10/2008 zo dňa 21. apríla 2008“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/463: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 167-LO/O-R10/2008, spoločnosti 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku 
a frekvenčným listom. 
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
Výberové konanie   
SK: 158-LO/O-R01/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 91,3 MHz Banská Bystrica 
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske  
 
Uznesenie č. 08-12/9.414: 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. 158-LO/O-
R01/2008, začatom dňa 13.05.2008 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: 
 
Spinoza s.r.o. 
Nám. SNP 1 
958 01 Partizánske 

 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 

Rada podľa § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z.z.  
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prideľuje frekvenciu 91,3 MHz – Banská Bystrica  
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/62, spoločnosti Spinoza, s.r.o., Partizánske, a podľa 
§ 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
 mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/62 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/62/1998 zo dňa 23.06.1998 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„91,3 MHz – Banská Bystrica“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 

        „Frekvencia:    91,3 MHz – Banská Bystrica  
              Lokalita:    Banská Bystrica 
              Frekvenčný list:             Č.j.: 3462/10/2008 zo dňa 21. apríla 2008“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/464: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkovi konania v SK č. 158-LO/O-R01/2008, spoločnosti 
Spinoza s.r.o., Partizánske, spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku a frekvenčným listom. 
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
Výberové konanie 
SK: 161-LO/O-R04/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHz Košice 
ÚK: rádio 106,9 s.r.o., Košice, Marek Petráš, Košice 
 
Uznesenie č. 08-12/10.415: 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. 161-LO/O-
R04/2008, začatom dňa 13.05.2008 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach konania, účastníkov konania: 
 
rádio 106,9 s.r.o. 
Rastislavova 68 
040 01 Košice 
 
Marek Petráš 
Mäsiarska 63 
040 01 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z.z.  

 

 16



I. 
 

prideľuje frekvenciu 106,9 MHz - Košice  
 

držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/93, Marek Petráš, Košice a podľa § 51 ods. 5 
zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
 mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/93 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/93/2006 zo dňa 17.07.2006 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„106,9 MHz - Košice“ 
2. V Čl. IV, bod 2 sa v závere vkladá text: 

        „Frekvencia:    106,9 MHz - Košice  
              Lokalita:    Košice 
              Frekvenčný list:             Č.j.: 3465/10/2008 zo dňa 21. apríla 2008“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. zamieta 
 

podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
žiadosť účastníka konania: rádio 106,9 s.r.o., Košice. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/465: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie a zašle ho účastníkom konania v SK č. 161-LO/O-R04/2008 - spoločnosti 
rádio 106,9 s.r.o., Košice, a účastníkovi konania – Marek Petráš, Košice zároveň zašle výzvu na 
úhradu správneho poplatku spolu s frekvenčným listom. 
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
Výberové konanie   
SK: 164-LO/O-R07/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 89,8 MHz Prešov 
ÚK: ČH HORNETS, s.r.o., Košice, Slovenský rozhlas, Bratislava, Marek Petráš, Košice  
     
Uznesenie č. 08-12/11.416: 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. 164-LO/O-
R07/2008 začatom dňa 13.05.2008, podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila 
žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach  konania, účastníkov konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
ČH HORNETS s.r.o. 
Platanova 5 
040 01 Košice 
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Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
Marek Petráš 
Mäsiarska 63 
040 01 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

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

Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.: 
 

I. prideľuje frekvenciu 89,8 MHz Prešov - mesto 
 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/97, spoločnosti ČH HORNETS s.r.o., Platanova 
5, 040 01 Košice 

a 
 

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

m e n í  
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/97 nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/97/2006 zo dňa 07.11.2006 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa menia a dopĺňajú takto:  
 
1.  v Čl. I., časť 6 sa v závere vkladá text: 
„ 89,8 MHz Prešov - mesto“ 
 
2.  v Čl. IV., časť 2. sa v závere vkladá bod 2.2 , ktorý znie : 
„Frekvencia:  89,8 MHz Prešov – mesto“ 
  Lokalita:   Prešov, dané dosahom vysielača 
  Frekvenčný list:          Č.j.: 3468/10/2008 zo dňa 21.04.2008“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. zamieta 
 
podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníkov konania – 
Marek Petráš, Košice, Slovenský rozhlas, Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/466: Kancelária zašle účastníkovi konania, spoločnosti ČH HORNETS, s.r.o., 
Košice rozhodnutie o pridelení frekvencie spolu s frekvenčným listom a s výzvou na úhradu 
správneho poplatku. Zároveň zašle rozhodnutie účastníkom konania – Marekovi Petrášovi, Košice, 
Slovenskému rozhlasu.  
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
Výberové konanie   
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SK: 165-LO/O-R08/2008 
vo veci pridelenia frekvencie 104,6 MHz Ružomberok 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Onemedia s.r.o., Nitra, SPINOZA, s.r.o., Partizánske, Turist 
servis, s.r.o., Poprad       
 
Uznesenie č. 08-12/12.417: 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. 165-LO/O-
R08/2008 začatom dňa 13.05.2008, podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila 
žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie, doručené Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach  konania, účastníkov konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Turist servis, s.r.o. 
Nám. sv. Egídia 43/86 
058 01 Poprad 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
SPINOZA, s.r.o. 
Nám. SNP 1 
958 01 Partizánske 
 
RADIO ONE, s.r.o. 
Mostná 13 
949 01 Nitra 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

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

Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.: 
 

I. prideľuje  
 

frekvenciu 104,6 MHz Ružomberok 
 
vysielateľovi na základe zákona – Slovenskému rozhlasu, Mýtna 1, 817 55 Bratislava pre 
programový okruh Slovenský rozhlas 3, Rádio Devín. 
 
Podľa ustanovenia § 68 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z je zodpovednosť za využitie parametrov 
frekvencie pridelenej na analógové vysielanie a za pokrytie územia signálom má vysielateľ. 
Vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z frekvencie po jej 
pridelení; výsledky tohto merania vysielateľ oznámi rade. 
 
Podľa ustanovenia § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný 
využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto 
zákonom a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie tretej osobe. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. zamieta 
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podľa ustanovenia § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť účastníkov konania – 
Turist servis, s.r.o., Poprad, RADIO ONE, s.r.o., Nitra, SPINOZA, s.r.o., Partizánske.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/467: Kancelária zašle účastníkovi konania - Slovenský rozhlas, Bratislava, 
rozhodnutie o pridelení frekvencie spolu s frekvenčným listom. Zároveň zašle rozhodnutie 
účastníkom konania – spoločnosti Turist servis, s.r.o., Poprad, SPINOZA, s.r.o., Partizánske, 
a RADIO ONE, s.r.o., Nitra.  
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 155-LO/D-2043/2008 zo dňa 21.05.2008 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: ISPER, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-12/13.418: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 155-LO/D-
2043/2008 začatom dňa 21.05.2008, vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom 
systému IPTV, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
ISPER, s.r.o. 
Markova 3 
851 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/291 

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

- v zmysle potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti zo dňa 05.05.2008 
- hlavná stanica: Strečnianska 1, 851 05 Bratislava 

 
2. územný rozsah vysielania: územie Slovenskej republiky 
 
3. počet prípojok: 2000 
 
4. ponuka programových služieb:  

základný súbor: 
televízne programové služby:  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; FUN RADIO, 

Rádio Lumen, Rádio EXPRES 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/468: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 155-LO/D-2043/2008 zo dňa 
21.05.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania – ISPER, s.r.o., Bratislava 
spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.07.2008          Z: LO 
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K bodu 14/ 
SK: 181-LO/D-2193/2008 zo dňa 28.05.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/99 
ÚK: Radio ON, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-12/14.419: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 181-LO/D-2193/2008 zo dňa 
28.05.2008  posúdila  oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/99, účastníka 
konania: 
 
Radio ON s.r.o. 
Hraničná 18 
821 05 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     

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

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/99 nasledovne: 
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/99/2007 v znení neskorších zmien sa menia takto: 
 
Čl. II sa mení a znie: 
Právne skutočnosti spoločnosti: 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sro, vložka číslo 42748/B zo dňa 19.05.2008, 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka číslo 
42748/B zo dňa 19.05.2008. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/469: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 181-LO/D-2193/2008 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Radio ON s.r.o., Bratislava. 
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 169-LO/D-2127/2008 zo dňa 30.05.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/181 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany 
 
Uznesenie č. 08-12/15.420: 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. 169-LO/D-2127/2008 zo dňa 30.05.2008 
posúdila doručenú žiadosť podľa § 51 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., účastníka konania: 
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TV Karpaty, s.r.o. 
Bodona 777/30 
921  01 Piešťany 
 
z dôvodu využitia terestriálneho kanála 48. Piešťany po 31.12.2008 na televízne vysielanie 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. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
mení 

 
licenciu č. T/181 na televízne  vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/181/2006 zo dňa 25.04.2006 sa v časti IV., bode 1. menia 
takto: 

„IV. 
 

1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. 
Podľa § 68 ods.6 zákona č. 308/2000 Z.z je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov 
frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je 
povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie 
v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania 
oznámiť Rade. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný  list č. 2122/10/2006 zo dňa 04.05.2006, 
vydaný Telekomunikačným úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia 
frekvenčného spektra Slovenskej republiky prideľuje: 

       Frekvencia:   48  kanál  
 Lokalita:     Piešťany 
 Frekvenčný list:                    2122/10/2006,  zo dňa 04.05.2006 

       Frekvencia sa prideľuje do:  do 31.12.2009 ( list TÚ SR zo dňa 26.05.2008).“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/470: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 169-LO/D-
2127/2008, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti TV Karpaty, s.r.o. Piešťany a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 183-LO/D-2269/2008 zo dňa 26.05.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/224 
ÚK: KÁBEL-KLUKNAVA s.r.o., Kluknava 
 
Uznesenie č. 08-12/16.421: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 183-LO/D-2269/2008 zo dňa 04.06.2008, posúdila oznámenie o zmene 
registrácie č. TKR/224, doručené Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka 
konania - spoločnosti: 
 
KÁBEL-KLUKNAVA s.r.o. 
053 51 Kluknava 
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a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní  vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení  

 
registráciu retransmisie č. TKR/224 takto: 
údaje v rozhodnutí  o registrácii retransmisie č. TKR/224/2003 zo dňa 02.12.2003 sa v časti 
televízne programové služby menia  nasledovne: 
 „ 4. Ponuka programových služieb: 
Televízne programové služby:     
Základný súbor:   STV 1, STV 2, TV Markíza,  JOJ, TA 3, ČT 1, ČT  2, 

ÓČKO, VIVA 2, PRO 7, TV LUX. “   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/471: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie č. TKR/224 v  SK č.: 183-LO/D-
2269/2008, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti KÁBEL - KLUKNAVA, s.r.o., a  vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 182-LO/D-2098/2008 zo dňa 26.05.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/125 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-12/17.422: 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. 182-LO/D-2098/2008 zo dňa 26.05.2008 
posúdila doručené oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., účastníka konania: 
 
C.E.N. s.r.o. 
Gagarinova 12 
821 05  Bratislava 
 
z dôvodu zmien časového rozsahu vo vysielaní, zmeny programovej skladby vysielania a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 mení 
 

licenciu č. T/125 na televízne  vysielanie nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/125/2000 zo dňa 19.09.2000  sa v časti I.  a  časti III. 
menia takto: 
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1. Časť I. bod 3. sa mení a znie  :  
„ 3. Časový rozsah vysielania:  pondelok – piatok: 17 hodín /denne 
    sobota –nedeľa: 16 hodín /denne“ 

2. Časť III. bod 1. sa mení takto:  
„1. Platná je programová skladba vysielania, doručená Rade dňa 26.05.2008 (č.p.d. 2098/2008)  

v znení neskorších doplnení.  
Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby vysielania  
zostali bez zmien oproti ostatnému vydanému rozhodnutiu.“  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/472: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 182-LO/D-
2098/2008, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti C.E.N. s.r.o. Bratislava a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku.  
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
SK: 176-LO/D-2214/2008 zo dňa 29.05.2008 
vo veci žiadosti o udelenie krátkodobej licencie 
ÚK: EXPRES NET, a.s., Bratislava 
ÚP: 10,00 hod. 
 
Uznesenie č. 08-12/18.423: 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 krátkodobé rozhlasové terestriálne vysielanie, v správnom 
konaní č. 176-LO/D-2214/2008 zo dňa 29.05.2008, účastníka konania: 
 
EXPRES NET a.s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 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 § 55 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania 
  

u d e ľ u j e 
 

spoločnosti EXPRES NET a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava 
 

licenciu č. R/103 
 

na krátkodobé rozhlasové terestriálne vysielanie na dobu od 20. – 21.06.2008, za týchto  
podmienok: 

 
„I. 

 
(1)   Názov programovej služby: Rádio Expres Festival 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: od 20. – 21.06.2008 
(3)   Časový rozsah vysielania:  dňa 20.06.2008 od 15:30 hod. do 05:00 hod. 
                   dňa  21.06.2008 od 15:00 hod. do 05:15 hod. 
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(4)   Územný rozsah vysielania: 99,7 MHz Bratislava, dané dosahom vysielača 
(5)   Jazyk vysielania: slovenský 

  
II. 

 
Právne skutočnosti držiteľa licencie: 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 
20.05.2008, Oddiel: Sa, vložka číslo 2977/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.05.2008, Oddiel: Sa, vložka číslo 
2977/B 
    

III.   
 

1)    Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 
dňa 03.06.2008 (č. podania 2265/2008):  

 Programy: % 
 1. Spravodajstvo:  - 0 % 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: - 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: - 0 % 
Dramaturgicky ucelené programy: 
1. Detské programy – 0 % 
2. Náboženské programy – 0 % 
3. Literárno-dramatické programy – 0 % 
4. Zábavné programy – 0 % 
5. Hudobné programy – 0 % 
Ostatný program – max. 100 % 

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

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

verejnom záujme:  0 % 
4) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 

- CD nosič alebo DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite, 
- VHS videokazety v zodpovedajúcej kvalite 

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná na frekvencii 99,7 MHzBratislava 
2. Maximálne vyžiarený výkon: 14,8 dBW (30 W) 
3. Číslo frekvenčného listu: Č. j.: 4213/10/2008  
4. Platnosť: od 20. – 21.06.2008 
5. Frekvenčný list bol vydaný dňa 09.06.2008 Telekomunikačným úradom SR“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/473: 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. 176-LO/D-2214/2008, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti EXPRES NET a.s., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku a s frekvenčným listom. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
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SK: 146-LO/D-1999/2008 zo dňa 19.05.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/229 
ÚK: Stavebné bytové družstvo I. Košice 
 
Uznesenie č. 08-12/19.424: 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. 
146-LO/D-1999/2008 zo dňa 19.05.2008, vo veci oznámenia zmien v registrácii retransmisie č. 
TKR/229, účastníka konania: 
 
Stavebné bytové družstvo I, Košice 
Vojenská 14 
040 01   Košice 
 
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/229 nasledovne:    
 
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/229/2004 zo dňa 23.03.2004 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa mení takto: 
 
1. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie: 
 „3.   Počet prípojok:  
    KDS Magurská:   3841 
  KDS Helsinská:   2158 
 Spolu:    5999“ 
 
 
2.  Bod 4. v časti 4.1 a 4.2  televízne programové služby sa mení takto:  

„4.1. KDS Magurská 
televízne programové služby: 
základný súbor:   STV 1, STV 2, TV Markíza,  JOJ, TA 3,  Music 

Box, Teleprior, ČT 1, ČT 2, Spektrum, Galaxia 
sport, RTL, PRO 7, Sat 1, TV 5 Monde, 
Eurosport, Duna TV, MTV 1, C1RW, Rai uno, 
AXN, CNN, Discovery Channel, Cartoon 
Network, Animal Planet, Minimax  

rozšírený súbor:   - 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 

Rock _FM, Rádio Devín; VIVA 
4.2. KDS Helsinská   

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

Box, Teleprior, ČT 1, ČT 2, Spektrum, RTL, 
PRO 7, Sat 1, TV 5 Monde, Eurosport, Duna TV, 
MTV 1, C1RW, Rai uno, AXN, CNN, Discovery 
Channel, Cartoon Network, Animal Planet, 
Minimax  

 26



rozšírený súbor:   - 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 

Rock _FM, Rádio Devín; VIVA.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/474: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 146-LO/D-1999/2008 zo dňa 
19.05.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania, Stavebné bytové družstvo I, 
Košice, a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.07.2008                   Z:LO 
 
K bodu 20/ 
SK: 184-LO/D-2332/2008 zo dňa 06.06.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV AGENCY, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10,15 hod. 
 
Uznesenie č. 08-12/20.425: 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. 184-LO/D-
2332/2008 zo dňa 06.06.2008, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
TV AGENCY, s.r.o. 
Moskovská 15 
811 08 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 TV AGENCY, s.r.o., Bratislava  
 

licenciu č. T/212 
 

na televízne vysielanie na, za týchto  podmienok: 
 

 „I. 
 
(1) Názov programovej služby: TV AGENCY 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne 
(4) Územný rozsah vysielania: multiregionálny  

- daný dosahom satelitu THOR III 
- KDS spoločnosti SATRO, s.r.o., Bratislava 

  
II. 

 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
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(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 
52030/B, oddiel: Sro, zo dňa 15.05.2008 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 52030/B, oddiel: Sro, zo dňa 
15.05.2008 

 
    III. 

 
1.) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 06.06.2008 (č.d.p. 2332/2008) 
a) Programová služba (100%): 
1. Doplnkové vysielanie – max. 25 % 
2. Programy – min. 75 %  
 
b) Programy: 
1. Spravodajstvo – 31 % 
2. Publicistika:  
   2.1. polit. publicistika – 0 % 
   2.2. ostatná publicistika – 65,5 % 
3. Dokumentárne programy – 0% 
4. Dramatické programy –  0% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – 2 % 
6. Hudobné programy – 0,9 % 
7. Vzdelávacie programy – 0% 
8. Náboženské programy – 0,6 % 
9. Šport – 0% 
 
2.) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 15 % 
 
3.) Navrhovaná suma, alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej 
programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: min. 15 % 
z celkových výdavkov na tvorbu programov  
 
4.) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania 
(ustanovenie §16 písm e/ ):  

a) VHS kazety, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni 
b) CD nosič vo formáte MPEG-3 
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov 

 
5.) Jazyk vysielania: slovenský 
 
6.) Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby:  

-  vysielanie teletextu: TELETEXT TV AGENCY 
-  stránkovanie teletextu: 100 Úvodná strana; 110 Správy z regiónov; 130 Mestá informujú; 

140 Oznamy; 150 Upozornenia pre vodičov; 160 Počasie; 170 Kultúra; 190 Kalendár; 200 
Šport; 300 Program TV AGENCY; 380 Pripravujeme pre divákov; 390 Príjem TV 
AGENCY; 400 VÚC – stránky pre kraje; 500 Mestá; 600 Obce regiónu 

   
7.) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa ustanovení §§ 
23 a 25 zákona č. 308/2000 Z. z. 
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8.) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 
Jednotného systému označovania programov (vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 
589/2007 Z. z.) 
 
9.) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti 
 

IV. 
 
1.1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti SATRO, s.r.o., Bratislava. 
1.2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/9 spoločnosť SATRO, s.r.o., Bratislava. 
 
2.1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom satelitu THOR III na frekvencii 12 399 MHz. 
2.2. Prevádzkovateľom satelitu THOR III je spoločnosť Telenor Satellite Broadcasting. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/475: 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. 184-LO/D-2332/2008, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti TV AGENCY, s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku.  
T: 17.07.2008                   Z:LO 
 
K bodu 21/ 
SK: 119-LO/D-1696/2008 zo dňa 22.04.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: XENTAURI s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10,30 hod. 
 
Uznesenie č. 08-12/21.426: Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a  § 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 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 119-LO/D-1696/2008 zo dňa 22.04.2008, posúdila žiadosť o udelenie licencie 
na televízne vysielanie účastníka konania: 
 
XENTAURI, s.r.o., 
Slávičie údolie 90 
811 02 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie:  

 
Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. udeľuje spoločnosti  XENTAURI, s.r.o., 
Bratislava,  
 

licenciu č. T/211  
 

na televízne vysielanie  za týchto podmienok: 
 

I. 
(1) Názov programovej služby:  XTV 
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(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
(4) Územný rozsah vysielania: regionálny  
(5) Jazyk vysielania: slovenský 

 
II.  

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

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,  zo dňa 
10.04.2008, vložka číslo:48205/B, zoznam výpisov III.5883/2008 

   2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,  zo dňa 10.04.2008, vložka číslo:48205/B, 
zoznam výpisov III.5883/2008“ 

 
III. 

 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 

dňa 22.04.2008 (č.p.d.1696/2008) a dňa 27.05.2008 ( 2146/2008): 
a/ Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max.  25 % 
2. Programy: min. 75% 
b/ Programy (100%):  
1. Spravodajstvo: 0% 
2. Publicistika:  
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 24 % 
3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 15 % 
6. Hudobné programy: 60% 
7. Vzdelávacie programy: 1 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Športové programy: 0 % 

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

 
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 1 % 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam: podľa § 23 zákona č. 308/2000 Z. z 
4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 

vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa §§ 23 až  25 č. 
308/2000 Z. z.: 40%  

5. Zaradenie vysielateľa (§ 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 
Jednotného systému označovania programov ( Vyhláška MK SR č. 589/2007 Z. z.) 

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

 
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS, prevádzkovaných:  

a) spol. MARTICO, s.r.o., Martin - držiteľ registrácie  č. TKR/27   
b) Izidor Heizer – MINI SERVIS, Horné Mýto - držiteľ registrácie  č. TKR/197   
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2.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD, CD, 
VHS na požadovanej úrovni (Možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, 
divx, mpeg, avi, mp3). 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/476: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o udelení licencie v správnom konaní 
č. 119-LO/D-1696/2008, zašle ho účastníkovi konania, spol. XENTAURI, s.r.o., Bratislava a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 22/ 
SK: 89-LO/D-1218/2008 zo dňa 13.03.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/165 
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica 
 
Uznesenie č. 08-12/22.427: 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/165, v správnom konaní č. 89-LO/D-
1218/2008 zo dňa 13.03.2008, účastníka konania: 
 
MANIN PB, s.r.o. 
Sládkovičova 569 
017 01 Považská Bystrica 
  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/165 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/165/2004 zo dňa 09.11.2004 sa mení a znie takto: 
 

„I. 
 
(1) Názov programovej služby: iTV 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 18 hodín denne 
(4) Územný rozsah vysielania: lokálne 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 Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 14663/R, 
oddiel: Sro, zo dňa 23.01.2008; 
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(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 14663/R, oddiel: Sro, zo dňa 
23.01.2008“ 
 

III. 
 

1) Podiely programových typov za bežný mesiac určené z  programovej skladby, uvedené v podaní 
zo dňa 21.02.2008 (č.d.p. 838/2008):  

  
a/  Programová služba (100%) 
     1. Doplnkové vysielanie: 35% 
     2. Programy : 65% 
b/  Programy: (100%) 
 1. Spravodajstvo: 51,8% 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 0% 
 2.2 Ostatná publicistika: 33,3% 
3. Dokumentárne programy: 0% 
4. Dramatické programy: 0% 
5. Zábavno-hudobné programy: 0% 
6. Hudobné programy: 11,2% 
7. Vzdelávacie programy: 0% 
8. Náboženské programy : 3,7% 
9. Športové programy: 0% 

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

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

verejnom záujme: min. 57% 
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) 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 

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

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

8) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
- CD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
- DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom: 
a) KDS spoločnosti STASTEL, s.r.o., Zakvašov 1518/52-16, Považská Bystrica, držiteľa registrácie 
retransmisie č. TKR/253, 
b) KDS spoločnosti KATES, s.r.o., Rozkvet 2076/161-55, Považská Bystrica, držiteľa registrácie 
retransmisie č. TKR/42, 
c) KDS a MMDS spoločnosti SATRO, s.r.o., držiteľa registrácie retransmisie č. TKR/9 
a TKR/121.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 32



Úloha č. 08-12/477: 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. 89-LO/D-1218/2008 a zašle ho 
účastníkovi konania MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica. 
T: 17.07.2008          Z: PKO 
 
K bodu 23/ 
SK: 70-LO/D-663/2008 zo dňa 08.02.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-12/23.428: 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 oznámenie zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66, v správnom konaní č. 70-
LO/D-663/2008 zo dňa 08.02.2008, účastníka konania: 
 
D.EXPRES, a.s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 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. 3   zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/1999 zo dňa 09.02.1999 sa v bode III. mení a znie 
nasledovne: 
  

„III.   
 

Podiely programových typov za bežný mesiac určené z  programovej skladby, uvedené v podaní zo 
dňa 03.06.2008 (č.d.p. 2266/2008):  
  

1.  Programové typy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: min. 8,2 % 

2. Publicistika:  
     2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 0 % 
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

- detské programy: 0 % 
- náboženské programy: 0 % 
- literárno-dramatické programy: 0 % 
- zábavné programy: 0 % 
- hudobné programy: min. 2,4 % 

Ostatné programy: 89,4 %  
 

2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: min. 8,2 % 
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3. Podiel preberaných  programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň, 
určený z celkového vysielacieho času: 0 %“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/478: 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. 70-LO/D-663/2008, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania D.EXPRES, a.s., Bratislava. 
T: 17.07.2008          Z: LO 
   
K bodu 24/ 
SK: 85-LO/D-935/2008 zo dňa 26.02.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/63 
ÚK: MAXMEDIA s.r.o., Šaľa 
 
Uznesenie č. 08-12/24.429: 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 oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie, v správnom konaní č. 85-LO/D-
935/2008 zo dňa 26.02.2008, účastníka konania: 
 
MAXMEDIA s.r.o. 
Hlavná 42 
927 01 Šaľa 
 
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. 3   zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/63 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/63/1998 zo dňa 26.05.1998 sa v článku II. mení a znie takto: 
 

„II. 
 

Právne skutočnosti spoločnosti:  
(1)  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 16016/T, 
oddiel: Sro, zo dňa 02.04.2008 
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 16016/T, oddiel: Sro, zo dňa 
02.04.2008.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/479: 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. 85-LO/D-935/2008 a zašle ho 
účastníkovi konania MAXMEDIA s.r.o., Šaľa. 

 34



T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 25/ 
SK: 133-LO/D-1844/2008 zo dňa 06.05.2008 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: GAYA, s.r.o., Martin 
 
Uznesenie č. 08-12/25.430: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 133-LO/D-
1844/2008 začatom dňa 06.05.2008, vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom 
systému KDS účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
GAYA, s.r.o. 
Priehradka 4 
036 01 Martin 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/292 

 
za nasledujúcich podmienok: 
  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle splnenia oznamovacej 

povinnosti zo dňa 28.04.2008  
-  hlavná stanica – lokalita: OSBD Martin, Kozmonautov 35, 036 01 Martin 
-  retransmisia je vykonávaná prostredníctvom systému KDS 

 
2. Územný rozsah vysielania: okres Martin  
 
3. počet prípojok: 300 

 
4. ponuka programových služieb:  

         Základný súbor: 
televízne programové služby:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT1, ČT2,    

ČT24, Óčko, BBC World, Music Box 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,    

Rádio_FM; Rádio EXPRES, FUN RADIO, OKEY rádio, 
VIVA   

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/480: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 133-LO/D-1844/2008 zo dňa 
06.05.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania – spoločnosti GAYA, s.r.o., 
Martin spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 26/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1690/108-2008        
(na vysielanie programu SOS z dňa 19.4.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1690/108-2008  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
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Uznesenie č. 08-12/26.431: 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. 1690/108-2008, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na 
základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/481: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1885/118-2008      
(na vysielanie reklamného bloku v programe Posledná plavba z dňa 19.4.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1885/118-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-12/27.432: 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. 1885118-2008, vedenú voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/482: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1801/115-08      
(na vysielanie upútavky na program S.W.A.T.: Jednotka rýchleho nasadenia z dňa 24.4.08)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1801/115-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-12/28.433: 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. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 24.04.2008 o cca 20:32 hod. odvysielal upútavku na 
program S.W.A.T: Jednotka rýchleho nasadenia, ktorá mohla obsahovať scény znázorňujúce 
používanie strelných zbraní. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/483: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 01.07.2008          Z: PKO 

 36



 
Úloha č. 08-12/484: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 1884/116-2008 a 1886/120-2008       
(na vysielanie upútavky na program JERICHO z dní 28.4.2008 a 29.4.2008)  
Správa o šetrení sťažností č. 1884/116-2008 a 1886/120-2008 smerujúcich proti vysielaniu televízie 
JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-12/29.434: 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 § 32 ods. 4 písm. a) zákona 
č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 28.04.2008 o cca 22:21 hod. a 23:12 hod. a dňa 
29.04.2008 o cca 18:49 hod. odvysielal upútavku na program Jericho, ktorá mohla u ľudí vyvolať 
pocit strachu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/485: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 01.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-12/486: Kancelária Rady zašle sťažovateľom informáciu o začatí správneho konania. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1477/103-2008      
(na vysielanie programu Sissi – Osudové roky cisárovnej z dňa 23.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1477/103-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie:  T/41 
 
Uznesenie č. 08-12/30.435: 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. 1477/103-2008, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. 
za neopodstatnenú.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/487: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1373/97-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 24.3.2008)  
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Správa o šetrení sťažnosti č. 1373/97-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie:  T/41 
 
Uznesenie č. 08-12/31.436: 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 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 dňa 24.03.2008 
o cca 19.00 hod. odvysielal príspevok Kostol ozdobili ikebanou z truhly, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/488: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 01.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-12/488.1: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
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 
 
Uznesenie č. 08-12/32.437: 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. 1338/100-2008, vedenú voči vysielateľovi Televízia Trenčianske 
Teplice, s.r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
nepreskúmateľnú.  
 
Uuznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/489: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o výsledku prešetrenia 
sťažnosti. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-12/32.438: 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. 1338/102-2008, vedenú voči vysielateľovi Televízia Trenčianske 
Teplice, s.r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14 a) 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. 
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Úloha č. 08-12/490: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o výsledku prešetrenia 
sťažnosti. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-12/32.439: 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 Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., vo veci možného porušenia  § 16 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v programe Spravodajstvo zo dňa 
04.03.2008 (v repríze dňa 06.03.2008) odvysielal príspevok o pláne výstavby otvoreného bazénu 
v centre Trenčianskych Teplíc, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/491: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 01.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-12/492: Kancelária Rady zašle sťažovateľom informáciu o začatí správneho konania. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-12/32.440: 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 Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. vo veci možného porušenia  § 16 
písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislé 
záznamy vysielania z dní 07.03.2008 a 08.03.2008 . 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/493: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 01.07.2008          Z: PKO 
 
K bodu 33/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1630/106-2008     
(na vysielanie Liptovských novín z dňa 01., 02., 03., a 04. 04. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1630/106-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Liptov 
Vysielateľ: TV Liptov, s. r.o., Liptovský Mikuláš   číslo licencie: T/162 
 
Uznesenie č. 08-12/33.441: 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. 1630/106-2008, vedenú voči vysielateľovi TV Liptov, s.r.o., a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v časti týkajúcej sa 
možného porušenia § 19 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Uznesenie č. 08-12/33.442: 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 TV Liptov, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v programe Liptovské noviny v dňoch 01.04.2008 o cca 18.30 
hod., 21.00 hod. a 23.30 hod., 02.04.2008 o cca 06.00 hod., 08.30 hod., 11.00 hod., 13.30 hod., 
16.00 hod., 18.30 hod., 21.00 hod. a 23.00 hod., 03.04.2008 o cca 06.00 hod., 08.30 hod., 11.00 
hod., 13.30 hod., 16.00 hod., 18.30 hod., 21.00 hod. a 23.00 hod. a 04.04.2008 o cca 06.00 hod., 
08.30 hod., 11.00 hod., 13.30 hod. a 16.00 hod. odvysielal vyjadrenia primátora mesta Liptovský 
Mikuláš k priebehu zasadnutia mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, čím mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/494: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 01.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-12/495: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania 
ako aj výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.15/08/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie 
(monitorovaný program: Postav dom, zasaď strom z 12.4.2008) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
                                                                                                    
Uznesenie č. 08-12/34.443: 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 § 38 
ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 12.04.2008 o cca 12:54 hod. odvysielal  
program Postav dom, zasaď strom, pričom mohol porušiť povinnosť, aby sponzorovaný program 
priamo nepodporoval  predaj, nákup ani prenájom tovarov alebo služieb sponzora, a to najmä 
osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených výrobkoch či službách v týchto programoch 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/496: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 01.07.2008          Z: PKO 
 
K bodu 35/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.24/08/TV o monitorovaní vysielania Púchovskej televízie 
(monitorovaný deň: 18.a 28. marca 2008) 
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o.                číslo licencie:T/92 
 
Uznesenie č. 08-12/35.444: 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. 
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195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 24/2008/TV o monitorovaní 
vysielania Púchovskej televízie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 18.03.2008 
a 28.03.2008 vysielateľa Mestský bytový podnik, s.r.o., s licenciou č. T/92 nebolo zistené 
porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/497: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.29/08/TV o monitorovaní vysielania televízie Pezinok 
(monitorovaný deň: 11. a 18.apríla 2008) 
Vysielateľ: Televízia Pezinok, s.r.o.                 číslo licencie: T/99 
 
Uznesenie č. 08-12/36.445: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 29/2008/TV o monitorovaní 
vysielania Televízie Pezinok konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 11.04.2008 
a 18.04.2008 vysielateľa Televízia Pezinok, s.r.o., s licenciou č. T/99 nebolo zistené porušenie  
právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/498: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.4/08/Ro o monitorovaní vysielania Rádia HIT FM. 
(monitorovaný deň: 21.3., 22.3.2008) 
Vysielateľ: SPINOZA s.r.o,                 číslo licencie: R/62 
 
Uznesenie č. 08-12/37.446: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 4/2008/RO o monitorovaní Rádia HIT 
FM konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 21.03.2008 a 22.03.2008 vysielateľa 
SPINOZA s.r.o. s licenciou č. R/62 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/499: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.31/08/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Sečovce 
(monitorovaný deň: 2.5. a 5.5. 2008) 
Vysielateľ: MKTS s.r.o. Sečovce                číslo licencie: T/151 
 
Uznesenie č. 08-12/38.447: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 31/2008/TV o monitorovaní 
vysielania Infokanálu Sečovce konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 02.05.2008 
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a 05.05.2008 vysielateľa MKTS, s.r.o. s licenciou č. T/151 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/500: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.32/08/TV o monitorovaní vysielania eSCe TV. 
(monitorovaný deň: 2.5.2008) 
Vysielateľ: e-Net, s.r.o., Senec                 číslo licencie: T/187 
 
Uznesenie č. 08-12/39.448: 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 dňa 02.05.2008 
vysielateľa e-Net, s.r.o. s licenciou č. T/187 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/501: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
SK č.: 111-PgO/O-1566/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na programy May Day a Hurikán / 08.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 08-12/40.449: Rada odročila prerokovanie tohto bodu na nasledujúce zasadnutie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/502: 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: 17.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-12/503: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
SK č.: 82-PgO/O-1099/2008 zo dňa 04.03.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5475/208-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Stav ohrozenia/ 09.12.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: T/39   
 
Uznesenie č. 08-12/41.450: Rada odročila prerokovanie tohto bodu na nasledujúce zasadnutie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-12/504: 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: 17.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-12/505: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 81-PgO/O-1098/2008 zo dňa 04.03.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5475/208-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Temné komando : Pomsta za každú cenu/ 
06.12.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39    
 
Uznesenie č. 08-12/42.451: Rada odročila prerokovanie tohto bodu na nasledujúce zasadnutie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/506: 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: 17.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-12/507: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 109-PgO/O-1564/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na programy C.S.I. : Miami a Kriminálka San Francisco / 
08.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 08-12/43.452: Rada odročila prerokovanie tohto bodu na nasledujúce zasadnutie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/508: 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: 17.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-12/509: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 44/ 
SK č.: 110-PgO/O-1565/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Telo na telo / 08.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39    
 
Uznesenie č. 08-12/44.453:. Rada odročila prerokovanie tohto bodu na nasledujúce zasadnutie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-12/510: 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: 17.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-12/511: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 107-PgO/O-1562/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 297/17-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Varí vám to / 07.01., 09.01., 11.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39     
 
Uznesenie č. 08-12/45.454: 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. 107-PgO/O-1562/2008 vedené voči MAC TV, s.r.o., sa podľa § 30 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/512: 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: 03.07.2008          Z: PKO 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 106-PgO/O-1561/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 297/17-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Varí vám to / 08.01., 10.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39      
 
Uznesenie č. 08-12/46.455: 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. 106-PgO/O-1561/2008 vedené voči MAC TV, s.r.o., sa podľa § 30 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/513: 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: 03.07.2008          Z: PKO 
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K bodu 47/ 
SK č.: 105-PgO/O-1560/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 297/17-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Varí vám to / 07.01.,08.01., 09.01., 10.01., 11.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39     
 
Uznesenie č. 08-12/47.456: 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. 105-PgO/O-1560/2008 MAC 
TV s.r.o. 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že v dňoch 07.01., 08.01., 09.01., 10.01. a 11.01.2008 odvysielal v programe Varí vám to informácie 
o hoteli Grand v Starom Smokovci, ktoré 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 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. 08-12/514: 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: 17.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-12/515: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 01.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 104-PgO/O-1558/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 511/34-2008 smerujúcej proti STV 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy STV/ Neúspešný pokus o prijatie do základnej školy/ 
20.01.2008) 
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ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 08-12/48.457: 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. 104-PgO/O-1558/2008 vedené voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na 
základe zákona podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/516: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 17.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-12/517: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 49/ 
SK č.: 108-PgO/O-1563/2008 zo dňa 08.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 151/10-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny / príspevok o dopravnej nehode na Pražskej ulici / 
25.11.2007) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 08-12/49.458: 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. 108-PgO/O-1563/2008 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                     

 
p o r u š i l 

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

 
tým, 

 
že dna 25.11.2007 odvysielal v rámci programu Televízne noviny informácie o dopravnej nehode na 
Pražskej ulici, v ktorých nebol hodnotiaci komentár oddelený od informácií spravodajského 
charakteru, 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 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.“ 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/518: 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: 17.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-12/519: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27.06.2008          Z: PgO 
 
K bodu 50/ 
SK č.: 93-PgO/O-1313/2008 zo dňa 18.03.2008 
Doplnenie: Správa č. 3/2008/TV o monitorovaní SKV 1 
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: vysielanie reklamy dňa 30.01.2008) 
ÚK: Matús Marián, ASL – MM, Snina                                             číslo licencie: T/30            
 
Uznesenie č. 08-12/50.459: 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. 93-PgO/O-1313/2008, Marián Matús, ASL-MM 
 

porušil  
 

povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 30.01.2008 medzi 16:00 a 17:00 hod. odvysielal reklamu, ktorá presiahla stanovený časový 
rozsah pre vysielanie reklamy a telenákupu počas jednej celej hodiny,  

 
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. 08-12/520: 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: 17.07.2008          Z: PKO 
 
51/Rôzne 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.máju 2008 
 
Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. máju 2008 na vedomie. 
 
2/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac máj 2008 
 
Uznesenie č. 08-12/51.460: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci máj 2008 a v zmysle čl. 8 Štatútu Rady schváleného 
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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 máj 2008 v plnej výške všetkým členom Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/521: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle 
schváleného uznesenia.  
           Z: OEV 
3/ Mimoriadne odmeny členom Rady 
 
Uznesenie č. 08-12/51.461: Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady 
pre vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 
v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych 
odmien pre všetkých členov Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - za výkon 
mimoriadnych prác pre Radu spojených predovšetkým s vypracovaním Správy o stave vysielania 
v Slovenskej republike a o činnosti Rady  pre vysielanie a retransmisiu za rok 2007.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/522: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 09.07.2008          Z: OEV 
 
 
 
 
V Bratislave, 17.06.2008 
 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: PhDr. Dana Podracká 
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