
Zápisnica č. 13/2008 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 01.07.2008 

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

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 130-LO/D-1683/2008 zo dňa 21.04.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS 
ÚK: Obecný podnik Raslavice, spol. s.r.o., Raslavice 
ÚP: 10.40 hod. 
 
3/ SK: 140-LO/D-1878/2008 zo dňa 12.05.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS 
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS, Kežmarok 
ÚP: 11.00 hod. 
 
4/ SK: 156-LO/D-2063/2008 zo dňa 22.05.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (monotypová programová služba) 
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.20 hod. 
 
5/ SK: 157-LO/D-2064/2008 zo dňa 22.05.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (monotypová programová služba) 
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.20 hod. 
 
6/ SK: 185-LO/D-2317/2008  zo dňa 06.06.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom satelitu 
ÚK: SCREEN MEDIA, s.r.o., Michalovce  
ÚP: 11.20 hod. 
 
7/ Dohľad nad dodržiavaním povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
Držiteľ licencie: Rádio VIVA, a.s., Bratislava, R/70 
 
8/ SK: 193-LO/D-2280/2008 zo dňa 04.06.2008 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
9/ SK: 192-LO/D-2095/2008 zo dňa 26.05.2008 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/199 
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava 
 
10/ SK: 179-LO/D-2304/2008 zo dňa 05.06.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/188 
ÚK: CE MEDIA, s.r.o., Nitra 
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11 SK: 142-LO/D-2000/2008 zo dna 19.05.2008 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/275 
ÚK: SWAN, a.s., Bratislava 
 
12/ SK: 194-LO/D-2229/2008 zo dňa 30.05.2008 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R91 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra 
 
13/ SK: 177-LO/D-1727/2008 zo dňa 23.04.2008 
vo veci oznámenia zmeny v registrácii retransmisie č. TKR/244 
ÚK: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin 
 
14/ SK: 170-LO/D-1825/2008 zo dňa 05.05.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/121 
ÚK: ELECTRIS spol. s r. o., Banská Bystrica 
 
15/ SK: 101-LO/D-1456/2008 zo dňa 04.04.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/183 
ÚK: PO-MA spol. s r. o., Banská Štiavnica 
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1887/117-2008       
(na vysielanie STV2 z dňa 4.5.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1887/117-2008 smerujúcej proti vysielaniu STV2, MS v ľadovom 
hokeji, zápas SR-Nórsko. 
Vysielateľ: STV2      číslo licencie: vysielateľ zo zákona  
 
17/ Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 1775/111-2008        
(na vysielanie programu Správy-Hírek z dňa 24.4.2008.)  

Správa o šetrení sťažnosti č. 1775/111-2008  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1997/122-2008         
(na vysielanie programu Pani Muncková z dňa 30.4.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1997/122-2008  smerujúcej proti vysielaniu  
Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2013/123-2008      
(na vysielanie príspevku Čudné krádeže obecných kroník v programe Noviny z dňa 20.4.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2013/123-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2026/121-2008      
(na vysielanie upútavky na program JERICHO z dňa 11.5.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2026/121-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 

 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1883/119-2008      
(na vysielanie upútavky na program DNES Slovensko z dňa 05.05.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1883/119-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
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Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
22/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2035/125-2008      
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 13.5.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2035/125-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
23/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1508/104-2008      
(na vysielanie program u Televízne noviny z dňa 26.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1508/104-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 

 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1511/105-2008      
(na vysielanie programu Reflex z dňa 11.3.2008 a 12.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1511/105-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
25/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1776/112-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny  z dňa 23.4.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1776/112-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
26/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1742/110-2008      
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 24.4.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1742/110-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2054/124-2008      
(na vysielanie príspevku SUDCOVIA A POĽOVAČKY v programe Paľba z dňa 21.4.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2054/124-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č.35/08/TV o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej televízie 
(monitorovaný deň: 06. a 13. 05.2008) 
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia spol. s r.o.            číslo licencie:T/112 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č.37/08/TV o monitorovaní vysielania Teleprior 
(monitorovaný deň: 2.5. a 5.5.2008) 
Vysielateľ: Kabel Media s.r.o.                 číslo licencie: T/88 
 
30/ Kontrolný monitoring 
Správa č.5/08/Ro o monitorovaní vysielania Rádia 7. 
(monitorovaný deň: 23.3., 24.3.2008) 
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.                 číslo licencie: R/90 
 
31/ Kontrolný monitoring 
Správa č.30/08/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV  
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(monitorované dni:. 9. a 16.5.2008) 
Vysielateľ: P e r f e c t s akciová spoločnosť, Dunajská Streda        číslo licencie: T/90 
 
32/ Kontrolný monitoring 
Správa č.39/08/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky  
(monitorované dni:. 5. a 19.5.2008) 
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky        číslo licencie: T/122 
 
33/ Kontrolný monitoring 
Správa č.22/08/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM  
(monitorované dni:. 25.3. a 28.3.2008) 
Vysielateľ: TV CENTRUM, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/178 
 
34/ Kontrolný monitoring 
Správa č.38/08/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Ružomberok 
(monitorované dni:. 19.05.2008) 
Vysielateľ: Kultúrny dom A. Hlinku, a.s., Ružomberok    číslo licencie: T/189 
 
35/ Kontrolný monitoring 
Správa č.21/08/TV o monitorovaní vysielania Infokanál 
(monitorované dni:. 28.3.2008) 
Vysielateľ: TES Slovakia, s.r.o., Žilina      číslo licencie: T/183 
 
36/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                                         
 
37/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                                         
 
38/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                                         
 
39/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                                         
 
40/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                                        
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41/SK č.: 120-PgO/O-1777/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 807/54-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny Dnes / príspevok Mäsiar zo Šale mal ľudí obrať 
o milióny / 18.02.2008) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41                                         
ÚP: 10.00 hod. 
 
42/SK č.: 125-PgO/O-1785/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 
smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Žurnál Rádia Regina / 03.01.2008) 
ÚK: Slovenský rozhlas                                                                                         
 
43/SK č.: 121-PgO/O-1778/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 775/41-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského 
rozhlasu 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Z prvej ruky / 15.02.2008) 
ÚK: Slovenský rozhlas                                                                                                                              
 
44/SK č.: 124-PgO/O-1783/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 
smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál /03.01.2008) 
ÚK: Slovenský rozhlas                                                                                    
 
45/SK č.: 79-PgO/O-1095/2008 zo dňa 04.03.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5498/215-2008 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Reportéri /27.11.2007) 
ÚK: Slovenská televízia                                                                                                                 
 
46/SK č.: 123-PgO/O-1781/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 
smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 19 ods.1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy STV / 03.01.2008) 
ÚK: Slovenská televízia                                                                                                                                           
 
47/SK č.: 127-PgO/O-1788/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 939/80-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / Hákové kríže na školách / 09.02.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39                                         
 
48/SK č.: 126-PgO/O-1787/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 
smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy / 03.01.2008) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                  číslo licencie: T/125                                       
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49/SK č.: 128-PgO/O-1789/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 731/40-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. a) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Črepiny / príspevok Po obličke - samovražda / 28.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39                                         
 
50/SK č.: 154-PgO/O-2111/2008 zo dňa 20.05.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4833/184-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny Plus / príspevok Kauza: Detské porno / 31.10.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39                                         
 
51/Rôzne 
 
Ústne pojednávania: 
10:00  hod. – Markíza-Slovakia,spol. s.r.o., Bratislava 
10:20  hod. – Telemone, s.r.o., Bratislava 
10:40 hod. – Obecný podnik Raslavice, spol. s.r.o, Raslavice 
11:00 hod. – Ing. Ján Gnojčák, Kežmarok 
11:20 hod.  – SCREEN MEDIA, s.r.o., Michalovce 
11:40 hod. – MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca, Ing. Elena Cilingová, Irena 

Habšudová 
 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 522 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 08-13/1.462: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 130-LO/D-1683/2008 zo dňa 21.04.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS 
ÚK: Obecný podnik Raslavice, spol. s.r.o., Raslavice 
ÚP: 10.40 hod. 
 
Uznesenie č. 08-13/02.463: 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. 130-LO/D-
1683/2008 zo dňa 21.04.2008, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o. 
Hlavná 154 
086 41 Raslavice 

 6



  
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 Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o., Raslavice 
 

licenciu č. T/213 
 

na televízne vysielanie, za týchto  podmienok: 
 

 „I. 
 
(1) Názov programovej služby: Infokanál Raslavice 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne 
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny – KDS spoločnosti PROGRES – Telekomunikačné stavby, 

s.r.o., Bratislava 
 

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 Prešov,  vložka číslo: 14485/P, 
oddiel: Sro, zo dňa 03.04.2008 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov,  vložka číslo: 14485/P, oddiel: Sro, zo dňa 
03.04.2008 

 
    III. 

 
1.) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 02.06.2008 (č.d.p. 2240/2008) 
a) Programová služba (100%): 
1. Doplnkové vysielanie – max. 76,88 % 
2. Programy – min. 23,12 %  
 
b) Programy: 

1. Spravodajstvo – 0 % 
2. Publicistika:  
   2.1. polit. publicistika – 0 % 
   2.2. ostatná publicistika – 0 % 
3. Dokumentárne programy – 0% 
4. Dramatické programy –  0% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – 29,14 % 
6. Hudobné programy – 0 % 
7. Vzdelávacie programy – 23,84 % 
8. Náboženské programy – 23,18 % 
9. Šport – 23,84 % 
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2.) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 3 % 
 
3.) Navrhovaná suma, alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej 
programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 30.000,- Sk 
 
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 v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
c) DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
(Možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 
 
5.) Jazyk vysielania: slovenský 
 
6.) Špecifikácia doplnkovej obsahovej služby:  

- vysielanie teletextu: nevysiela 
   

7.) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa 
 
8.) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 
nevzťahuje sa 
 
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 PROGRES – 
Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava 
1.2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/256 spoločnosť PROGRES – Telekomunikačné stavby, s.r.o., 
Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/523: 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. 130-LO/D-1683/2008, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Obecný podnik Raslavice, spol. s.r.o., Raslavice spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 01.08.2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 140-LO/D-1878/2008 zo dňa 12.05.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS 
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS, Kežmarok 
ÚP: 11.00 hod. 
 
Uznesenie č. 08-13/3.464: 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. 140-LO/D-1878/2008  zo dňa 12.05.2008, posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na televízne vysielanie  účastníka konania: 
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Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS  
Štúrova 24 
060 01 Kežmarok 
 
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 žiadateľovi: Ing. Ján  Gnojčák – 
ELEKTROSERVIS, Kežmarok  
 

licenciu č. T/214 
 

na televízne vysielanie  za týchto podmienok: 
 

I. 
 

(1) Názov programovej služby: Obecná televízia Liptovská Teplička 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 172 hod/mesiac  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny  
(5) Jazyk vysielania: slovenský 

II.  
 

Právne skutočnosti : 
1.  Ing. Ján Gnojčák, bytom Štúrova 24, 060 01 Kežmarok 
2. Ďalšie právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov:  
obchodné meno: Ing. Ján  Gnojčák – ELEKTROSERVIS, vložka číslo: 10074/P, oddiel: Firm.  

 
III. 

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

dňa 12.05.2008 (č.p.d.1878/08), doplnenej dňa 02.06.2008. 
a/ Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max. 93,0 % 
2. Programy: min. 7,0% 
b/ Programy (100%):  
1. Spravodajstvo: - 
2. Publicistika:   
 2.1 Politická publicistika: 0,0% 
 2.2 Ostatná publicistika: 67,0 % 
3. Dokumentárne programy: 0,0 % 
4. Dramatické programy: 0,0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0,0 % 
6. Hudobné programy: 0,0% 
7. Vzdelávacie programy: 0,0 % 
8. Náboženské programy: 33,0 % 
9. Športové programy: 0,0 % 

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. 2 % 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

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

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: 
nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 

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

 
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS na základe registrácie č. TKR/209, 

prevádzkovanej  Ing. Jánom Gnojčákom  
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD , CD, 

VHS v zodpovedajúcej kvalite 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/524: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o udelení licencie v správnom konaní č. 
140-LO/D-1878/2008, zašle ho účastníkovi konania, Ing. Jánovi Gnojčákovi a  vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 01.08.2008          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 156-LO/D-2063/2008 zo dňa 22.05.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (monotypová programová služba) 
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.20 hod. 
 
Uznesenie č. 08-13/4.465: 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. 156-LO/D-
2063/2008 zo dňa 22.05.2008, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Telemone, s.r.o. 
Zámocká 30 
811 01 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 § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

v y z ý v a  
 

účastníka konania, aby svoje podanie, doručené Rade dňa 22.05.2008, evidované pod č. správneho 
konania 156-LO/D-2063/2008 doplnil v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia 
o nasledovné doklady a podklady: 
- doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania finančných prostriedkov, ktoré má žiadateľ 
o licenciu k dispozícii na vysielanie. 

 10



 
Do doby doplnenia žiadosti všetkými požadovanými dokladmi Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie č. 156-LO/D-2063/2008 zo dňa 
22.05.2008 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
 

p r e r u š u j e .  
 

Podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Vás Rada zároveň 
poučuje, že v prípade neodstránenia uvedených nedostatkov podania správne konanie zastaví. 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/525: 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. 156-LO/D-2063/2008 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Telemone, s.r.o., Bratislava. 
T: 01.08.2008          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 157-LO/D-2064/2008 zo dňa 22.05.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (monotypová programová služba) 
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.20 hod. 
 
Uznesenie č. 08-13/5.466: 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. 157-LO/D-2064/2008 zo dňa 
22.05.2008, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Telemone, s.r.o. 
Zámocká 30 
811 01 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 § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

v y z ý v a  
 

účastníka konania, aby svoje podanie, doručené Rade dňa 22.05.2008, evidované pod č. správneho 
konania 157-LO/D-2064/2008 doplnil v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia 
o nasledovné doklady a podklady: 
- doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania finančných prostriedkov, ktoré má žiadateľ 
o licenciu k dispozícii na vysielanie. 
 
Do doby doplnenia žiadosti všetkými požadovanými dokladmi Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie č. 157-LO/D-2064/2008 zo dňa 
22.05.2008 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
 

p r e r u š u j e .  
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Podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní Vás Rada zároveň 
poučuje, že v prípade neodstránenia uvedených nedostatkov podania správne konanie zastaví. 

 
  

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/526: 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. 157-LO/D-2064/2008 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti Telemone, s.r.o., Bratislava. 
T: 01.08.2008          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 185-LO/D-2317/2008  zo dňa 06.06.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom satelitu 
ÚK: SCREEN MEDIA, s.r.o., Michalovce  
ÚP: 11.20 hod. 
 
Uznesenie č. 08-13/6.467: 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. 185-LO/D-2317/2008 zo dňa 06.06.2008,  posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na televízne vysielanie  účastníka konania: 
 
SCREEN MEDIA, s.r.o. 
Andreja Kmeťa 39 
071 01 Michalovce 
 
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  SCREEN MEDIA, s.r.o., 
Michalovce   
 

licenciu č. T/215 
 

na televízne vysielanie  za týchto podmienok: 
 

I. 
 

(6) Názov programovej služby:  TELEVÍZIA REGINA 
(7) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(8) Časový rozsah vysielania: 9 hodín denne  
(9) Územný rozsah vysielania: multiregionálny  
(10) 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 Košice I,  zo dňa 
21.05.2008, vložka číslo:21289/V, zoznam výpisov V – 9961/08 
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 2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I,  zo dňa 21.05.2008, vložka číslo:21289/V, 
zoznam výpisov V – 9961/08 

 
III. 

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

dňa 06.06.2008 (č.p.d.2317/2008) a dňa 18.06.2008: 
a/ Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max.  25 % 
2. Programy: min. 75% 
b/ Programy (100%):  
1. Spravodajstvo: 11,11% 
2. Publicistika:  
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 81,48 % 
3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 7,41 % 
6. Hudobné programy: 0% 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Športové programy: 0 % 

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

8. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 10 % 
9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam: podľa § 23 zákona č. 308/2000 Z. z 
10. 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.  

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

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

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

 
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom satelitu THOR III, prevádzkovaného 

spoločnosťou Telenor Satelite Broadcasting  
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. 08-13/527: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o udelení licencie v správnom konaní č. 
185-LO/D-2317/2008, zašle ho účastníkovi konania, spol. SCREEN MEDIA, s.r.o., Michalovce, a 
vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 01.08.2008           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
Dohľad nad dodržiavaním povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
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Držiteľ licencie: Rádio VIVA, a.s., Bratislava, R/70 
 
Uznesenie č. 08-13/7.468: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Rádio VIVA, a.s., 
Bratislava, držiteľ licencie č. R/70 vo veci možného porušenia ustanovenia § 68 ods. 5 zákona 
v spojení s ustanovením § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/528: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa ustanovenia § 68 ods. 5 zákona č. 308/2000 
Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia. 
T: 10.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 193-LO/D-2280/2008 zo dňa 04.06.2008 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-13/8.469: 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. 193-
LO/D-2280/2008 zo dňa 04.06.2008, 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 04.06.2008 (č.d.p. 2280/2008):  
  
1.  Programové typy: (100 %) 

 1. Spravodajstvo: min. 7,5 % 
2. Publicistika:  
     2.1 Politická publicistika: 0,7 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 0 % 
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

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

 
2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 

záujme: min. 8,2 % 
3. Podiel preberaných  programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň, určený 

z celkového vysielacieho času: 0 %“ 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/529: 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. 193-LO/D-2280/2008, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania D.EXPRES, a.s., Bratislava. 
T: 01.08.2008          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 192-LO/D-2095/2008 zo dňa 26.05.2008 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/199 
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-13/9.470: 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 televízne vysielanie č. T/199, v správnom konaní č. 192-
LO/D-2095/2008 zo dňa 26.05.2008, účastníka konania: 
 
MEGA MAX MEDIA, s.r.o. 
Zámocká 3 
811 01 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 televízne vysielanie č. T/199 nasledovne: 
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/199/2007 zo dňa 15.05.2007 sa v čl. I. mení bod (3), ktorý znie 
nasledovne: 
 

„I. 
 
(1) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne/168 hodín týždenne“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/530: 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. 192-LO/D-2095/2008, zašle ho 
účastníkovi konania MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava a vyzve na úhradu správneho poplatku. 
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T: 01.08.2008          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 179-LO/D-2304/2008 zo dňa 05.06.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/188 
ÚK: CE MEDIA, s.r.o., Nitra 
 
Uznesenie č. 08-13/10.471: 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. 179-LO/D-2304/2008 zo dňa 
05.06.2008 posúdila žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/188 účastníka 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
CE MEDIA s.r.o. 
Staničná 8 
949 01 Nitra 
 
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. 5   zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. T/188 zo dňa 04.07.2006 nasledovne: 
 
Čl. I., bod (3) sa mení a znie: 
„(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/531: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 179-LO/D-2304/2008 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti CE MEDIA, s.r.o., Nitra, 
spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 01.08.2008          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 142-LO/D-2000/2008 zo dna 19.05.2008 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/275 
ÚK: SWAN, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-13/11.472: 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. 142-LO/D-2000/2008 zo dňa 
19.05.2008, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. 
TKR/275, účastníka konania: 
 
SWAN, a.s. 
Borská 6 
841 04 Bratislava 
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/275 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/275/2007 zo dňa 05.06.2007 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  

- hlavná stanica – lokalita: Borská 6, Bratislava, 
- retransmisia je vykonávaná prostredníctvom: KDS, internetu, ViMax 

 
2.   územný rozsah vysielania: územie Slovenskej republiky 
  
3. počet prípojok: 3000 
 
4. ponuka programových služieb:  

  
Rodina/Family (Základný súbor): 
Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT1, ČT2, RTL, ORF1, 
ORF2 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina, 

Rádio Patria; VIVA, OKEY rádio, Rádio Lumen, Rádio Hey, 
Rádio EXPRES 

 
Viac zábavy/More fun: 
Televízne programové služby:  CNN, BBC World, MTV, TV Óčko, Discovery Channel, Animal 

Planet, Spektrum, Eurosport, Eurosport 2, Sport 1, 
Minimax/Animax, Cartoon Network/TCM, Zone Romantika, 
Zone Club, Hallmark, Filmbox, AXN, Viasat Explorer/Spice, 
Viasat History, Music Box, VH1, MGM, Zone Reality, TV 
Paprika, TV DEKO, Jetix, TV5 Monde, AXN Crime, AXN sci-
fi, Galaxie sport, RTL2, SAT1, PRO7, Fashion TV, TV Noe 

 
Domáce kino/Home cinema: 
Televízne programové služby: Cinemax , Cinemax 2, HBO, HBO 2, HBO Comedy 
 
Horúca linka/Hot line: 
Televízne programové služby: XXX Xtreme 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/532: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 142-LO/D-2000/2008 
písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (SWAN, a.s., Bratislava) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 01.08.2008          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
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SK: 194-LO/D-2229/2008 zo dňa 30.05.2008 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R91 
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra 
 
Uznesenie č. 08-13/12.473: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., 
v správnom konaní č. 194-LO/D-2229/2008 zo dňa 30.05.2008 posúdila  doručené oznámenie podľa 
§ 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
RADIO ONE, s.r.o.  
Mostná 13 
949 01 Nitra  
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti – zmeny obchodného mena spoločnosti  a zmeny 
sídla spoločnosti a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

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

 mení 
 
licenciu č. R/91 na rozhlasové vysielanie   v časti II.  nasledovne:  
 
Údaje  rozhodnutí o udelení licencie č. R/91/2005 zo dňa 08.11.2005 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa v časti II. Právne skutočnosti spoločnosti menia a znejú 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 Nitra zo dňa 29.05.2008, 
vložka číslo:16968/N, zoznam výpisov II.B-8367/08 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 29.05.2008, vložka číslo:16968/N, zoznam 
výpisov II.B-8367/08“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/533: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 194-LO/D-
2229/2008  a zašle ho účastníkovi konania, spol. RADIO ONE, s.r.o., Nitra. 
T: 01.08.2008          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 177-LO/D-1727/2008 zo dňa 23.04.2008 
vo veci oznámenia zmeny v registrácii retransmisie č. TKR/244 
ÚK: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin 
 
Uznesenie č. 08-13/13.474: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 177-LO/D-1727/2008 zo 
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dňa 23.04.2008, posúdila oznámenie zmeny v registrácii retransmisie č. TKR/244 účastníka 
konania: 
 
M-ELEKTRONIK  s.r.o. 
Mudroňa 7 
036 01 Martin 
 
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.  

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/244 zo dňa 30.08.2005  nasledovne: 
 
1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa mení: 
 Z textu sa vyníma podbod: 1.20. KDS Vrbové 
  
2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa mení: 
 Z textu sa vyníma podbod: 2.20. Vrbové 
 
3.  Bod 3.  Počet prípojok v KDS sa mení: 

3. Počet prípojok  spolu v KDS: 9 177 
 Z textu sa vyníma podbod: 1.20. Vrbové: 905 

 
4. Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie nasledovne: 
 
4.1.KDS Bartošova Lehôtka 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT 1,  

ČT 2, Eurosport, Viasat Explorer, Hallmark, Jetix, 
Music Box 

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM;  FUN RADIO 

 
4.2. KDS Branč  
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza,  JOJ, Music Box, TA 3, 

ČT 1,  RTL CLUB, TV 1, TV 2, VIVA,  M 2, PRO 7, 
SAT 1, DUNA, Minimax, Galaxie Sport,  

 ČT 2 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; OKEY rádio, FUN RADIO 
4.3. KDS Cínobaňa  
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Music Box, 

ČT 1, ČT 2, Animal Planet, Galaxie Sport, Televízo, 
Hallmark, Viasat History, Viasat Explorer, FILM+, 
Jetix, Eurosport, Kika, MGM 

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; FUN RADIO, Jemné Melódie, Rádio Fajn 
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4.4. KDS Gánovce 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Music Box, 

ČT 1, ČT 2, TV 5, Zone Romantica, Eurosport, 
Galaxie Sport, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, 
JETIX, MiniMax, DEUTSCHE WELLE, MTV 
EUROPE, CNN,  PRIVATE BLUE, SAT 1, RTL, TV 
Óčko, TV Poprad, TV NOE 

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

 
4.5. KDS Hronská Dúbrava 
Základná ponuka : 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2,  

DISCOVERY, RTL 2, MGM, Viasat History, TV 
Óčko, Music Box,  

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 
 Devín, Rádio_FM; OKEY rádio, FUN RADIO 
 
4.6. KDS Kežmarok 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, DEUTSCHE 

WELLE, PTV 1, TV NOE, Televízo, Music Box, ČT 
1, Minimax, Zone Romantica 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 
 Devín, Rádio_FM;  FUN RADIO, Jemné  
 melódie, RTI 
Rozšírená ponuka:  
televízne programové služby: ČT 2, TV Óčko, ANIMAL PLANET, SPECTRUM, 

MTV EUROPE, CNN, AXN, VIVA, JETIX, 
DISCOVERY, Eurosport, Hallmark, TV5, FILMBOX, 
Cartoon/TCM, Viasat Explorer/SPICE, Viasat History, 
RTL, Club, MGM  

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 
 Devín, Rádio_FM;  FUN RADIO, Jemné  
 melódie, RTI 
 
4.7. KDS Kravany nad Dunajom 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, DUNA,    M2,  

PRO 7, RTL CLUB, TV Óčko,  MTV 1, TV 2, Viasat 
History, FILM+, ČT 2 

rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; OKEY rádio, FUN RADIO, VIVA 

 
4.8. KDS Krpeľany 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 

TV Óčko, Music Box, VOX, ANIMAL PLANET, 
Eurosport, GALAXIE SPORT, VIVA, PRO 7, SUPER 
RTL 

rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM;  FUN RADIO, Jemné Melódie, Rádio Fajn
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4.9. KDS Krupina 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:   STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, TV 5, MINIMAX, 

PRO 7, RTL, VIVA, ROMANTICA, Televízo 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; OKEY rádio, FUN RADIO,VIVA 
 
Rozšírená ponuka:  
televízne programové služby: Music Box, TV Óčko, JOJ, ČT 1, ČT 2, Hallmark, 

DISCOVERY, JETIX, PRIVATE BLUE, ANIMAL 
PLANET, AXN, SPEKTRUM, MTV EUROPE, 
Galaxie Sport, Eurosport, CNN, FILMBOX, MGM, 
Viasat Explorer/SPICE, Viasat History, Film+, DoQ 

rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; OKEY rádio, FUN RADIO, VIVA 

 
4.10 KDS Malženice 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2,   

PRIMA, TV Óčko,  ORF 1,  VOX, SUPER RTL, RTL, 
PRO 7, Music Box     

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

 
Rozšírená ponuka:  
Televízne programové služby:  FILM BOX, Eurosport, DISCOVERY, ANIMAL 

PLANET, Televízo, JETIX, Hallmark, MiniMax, Zone 
Romantica, Viasat Explorer, Viasat History 

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

 
 
 
4.11. KDS Nolčovo 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:   STV 1, STV 2,  JOJ, TA 3, ČT 1,  TV Óčko, VIVA, 

TV Markíza, ČT2, SAT 1 
rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; Jemné Melódie, Rádio Frontinus 
 
4.12. KDS Pohorelá 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 

Music Box, SAT 1, VIVA, Eurosport, Zone 
Romantica, Galaxie Sport, TV Óčko, PRO 7, 
DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, CNN, 
MiniMax,  

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM;   FUN RADIO, Rádio EXPRES 

 
4.13. KDS Sklabiňa 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, 
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 ČT 2, SPEKTRUM, Music Box, TV Óčko, 
DISCOVERY, SUPER RTL, PRO 7, MGM, Galaxie 
Sport, Viasat Explorer/Spice, VOX, SAT 1, RTL 

rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM;  FUN RÁDIO, Jemné Melódie, Rádio Fajn 

 
4.14. KDS Sokoľ 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 

2, Music Box, PRO 7, VOX, VIVA, RTL 2, SUPER 
RTL, EUROSPORT 

rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM;  FUN RADIO, RADIO KISS 

 
4.15.KDS Spišská Stará Ves 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 

PTV 1, PTV 2, TV  NOE, TV Óčko, Music Box, PRO 
7, VOX, RTL 2, Viasat History, Viasat Explorer, 
Eurosport, Hallmark 

rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,    
Rádio_FM 

 
4.16. KDS Spišské Hanušovce 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 

SAT 1, Music Box, Viasat History, Televízo 
rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,     

Rádio_FM;  
4.17. KDS Turany 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT1, ČT2, 

Music Box, AXN, FILM+, PRO 7, SAT 1, 
DEUTSCHE WELLE, Eurosport, Hallmark, TV 5, 
VIVA, DISCOVERY, Galaxie Sport, MTV EUROPE, 
SUPER RTL, MiniMax, Televízo, Filmbox, Animal 
Planet, Viasat Explorer/Spice, Viasat History, Óčko, 
Extreme Sport, DoQ 

rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio 
Devín,Rádio_FM;  FUN RADIO, Jemné Melódie, 
Rádio Fajn 

 
4.18. KDS Turčianske Teplice 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, Music 

Box, SAT1, VIVA, TV 5, Televízo, TV NOE, TV 
PATRIOT 

rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM;  FUN RADIO, Jemné Melódie   

Rozšírená ponuka : 
televízne programové služby :  ČT 2, CNN, Hallmark, Eurosport, Galaxie Sport, 

ANIMAL PLANET, DISCOVERY, MiniMax, JETIX, 
Zone Romantica, BLUE HUSTLER, TV Óčko, 
FILMBOX, SPORT1,MGM, Viasat Explorer/SPICE, 
Viasat History, Extreme Sport, DoQ, Film+ 
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rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM;  FUN RADIO, Jemné Melódie 

 
4.19. KDS Turňa nad Bodvou 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, DUNA, RTL CLUB,  

Music TV E, ČT 24, TV 1     
       

rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  
Rádio_FM; FUN RADIO,  RADIO KISS 

 
Rozšírená ponuka: 
televízne programové služby:   ČT 1, ČT 2, TV Óčko, TA 3, DEUTSCHE WELLE, 

SAT 1, TV 5, VIVA, Eurosport, Galaxie Sport, JETIX, 
BLUE HUSTLER, RTL2, MiniMax,  SPEKTRUM, 
DISCOVERY, ANIMAL PLANET,  Hallmark,  Viasat 
Explorer/SPICE, Viasat History  

rozhlasové programové služby:  Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  
Rádio_FM; FUN RADIO,  RADIO KISS 

 
4.20. KDS Nesvady  
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza  JOJ, Music Box, TA 3, 

ČT 1, ČT 2, ČT 24, CLUB, M1, M2, DUNA TV, RTL 
KLUB, TV 5, TV NOE, Romantica, RAI 

  Uno, MINIMAX, Televízo, Discovery Channel, 
  Animal Planet, Viasat History, Viasat Explorer, 
  FILMBOX, Eurosport, Hallmark, MGM, Galaxie 
  Sport, CNN, MTV Europe, TV Óčko, PRO 7, AXN, 
  SAT 1, NTV Nesvady  
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina,       

Rádio Devín; FUN RADIO, Rádio EXPRES, VIVA.“ 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/534: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 177-LO/D-1727/2008 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin a vyzve ho  
na úhradu správneho poplatku. 
T: 01.08.2008          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 170-LO/D-1825/2008 zo dňa 05.05.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/121 
ÚK: ELECTRIS spol. s r. o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 08-13/14.475: 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/121, v správnom konaní č. 170-
LO/D-1825/2008 zo dňa 05.05.2008, účastníka konania: 
 
ELECTRIS spol. s r. o. 
Zvolenská cesta 29 
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974 05 Banská 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/121 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/121/2000 zo dňa 04.04.2000 sa mení a znie takto: 
 
1. Čl. I. sa mení a znie: 

 „I. 
 
(5) Názov programovej služby: INFOKANÁL ELECTRIS 
(6) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov 
(7) Časový rozsah vysielania: 11,5 hod. denne s výnimkou utorka (technická prestávka) 
(8) Územný rozsah vysielania: regionálny – mesto Šahy a obec Harmanec 
(9) Jazyk vysielania: mesto Šahy – 50% slovenský, 50% maďarský 
 obec Harmanec – 100% slovenský 
 
2. Čl. II sa mení a znie:  

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 Banská Bystrica, vložka číslo: 197/S, 
oddiel: Sro, zo dňa 11.06.2008. 
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, vložka číslo: 197/S, oddiel: Sro, zo dňa 
11.06.2008.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/535: 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. 170-LO/D-1825/2008, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania ELECTRIS spol. s r. o., Banská Bystrica. 
T: 01.08.2008          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 101-LO/D-1456/2008 zo dňa 04.04.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/183 
ÚK: PO-MA spol. s r. o., Banská Štiavnica 
 
Uznesenie č. 08-13/15.476: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 101-LO/D-1456/2008 zo 
dňa 04.04.2008, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/183 účastníka konania: 
 
PO-MA spol. s r. o. 
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Antolská 33 
969 01 Banská Štiavnica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/183 nasledovne: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/183/2001 zo dňa 05.06.2001 sa menia a znejú 
takto: 
 
Bod 4. sa mení a znie nasledovne:        
  
4. Ponuka programových služieb:  
 4.1 KDS Banská Štiavnica - Križovatka 

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

M 2, PRO7, RTL, RAI, Minimax, Music Box, 
Eurosport, Óčko, Televízo, CNN, VIO TV  

rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 
M 2, PRO7, RTL, RAI, Minimax, Music Box, 
Eurosport, Óčko, TV NOE, Televízo, CNN, VIO TV, 
Spektrum, Galaxie sport, AXN, Discovery Channel, 
Hallmark, Viasat History 

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

 
4.2 KDS Banská Štiavnica – Drieňová 
Televízne programové služby: 
základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 

M 2, PRO7, RTL, RAI, Minimax, Music Box, 
Eurosport, Óčko, Televízo, CNN, VIO TV  

rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 
M 2, PRO7, RTL, RAI, Minimax, Music Box, 
Eurosport, Óčko, TV NOE, Televízo, CNN, VIO TV, 
Spektrum, Galaxie sport, AXN, Discovery Channel, 
Hallmark, Viasat History 

rozšírený súbor + filmový balík HBO:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 , ČT 1, ČT 2, 
M 2, PRO7, RTL, RAI, Minimax, Music Box, 
Eurosport, Óčko, TV NOE, Televízo, CNN, VIO TV, 
Spektrum, Galaxie sport, AXN, Discovery Channel, 
Hallmark, Viasat History, HBO, HBO2, HBO 
Comedy 

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-13/536: Kancelária Rady vydá v správnom konaní č. 101-LO/D-1456/2008 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, PO-MA spol. s r. o., Banská Štiavnica 
a vyzve ho  na úhradu správneho poplatku. 
T: 01.08.2008          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1887/117-2008       
(na vysielanie STV2 z dňa 4.5.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1887/117-2008 smerujúcej proti vysielaniu STV2, MS v ľadovom 
hokeji, zápas SR-Nórsko. 
Vysielateľ: STV2      číslo licencie: vysielateľ zo zákona  
 
Uznesenie č. 08-13/16.477: 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  § 35 
ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. súvislosti s odvysielaním reklamy v reklamnej prestávke počas tretej  
tretiny (v 7. min. 2. sek.) hokejového zápasu Slovensko – Nórsko dňa 04.05.2008, ktorá zasahovala 
do priebehu zápasu po skončení reklamnej prestávky.
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-13/16.478: 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. 1887/117-2008, smerujúcu voči vysielaniu STV 2 a uznala sťažnosť 
v časti týkajúcej odvysielania reklamných prestávok počas jednotlivých tretín hokejového zápasu 
Slovensko – Nórsko podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/537: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 15.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/538: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 1775/111-2008        
(na vysielanie programu Správy-Hírek z dňa 24.4.2008.)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1775/111-2008  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 08-13/17.479: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14 a zákona č. 308/2000 Z. z. 
preverila sťažnosť evidovanú pod č. 1775/111-2008, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi 
na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. 
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v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 2 písm.a) zákona č. 308/2000 Z.z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/539: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-13/17.480: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne 
konanie voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že na programovom okruhu Dvojka v programe 
Správy - Hírek dňa 24.04.2008 o cca 16:45 hod. odvysielal príspevok o spore Slovenska 
a Maďarska o značku Tokaj, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/540: 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: 15.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/541: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania 
ako aj výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1997/122-2008         
(na vysielanie programu Pani Muncková z dňa 30.4.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1997/122-2008  smerujúcej proti vysielaniu  
Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 08-13/18.480: 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  § 20 
ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s odvysielaním programu Pani Muncková dňa 
30.04.2008 o cca 10:20 hod., pri ktorom mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného 
systému označovania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/542: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 15.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/543: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
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K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2013/123-2008      
(na vysielanie príspevku Čudné krádeže obecných kroník v programe Noviny z dňa 20.4.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2013/123-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-13/19.481: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. 
b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v programe Noviny zo dňa 20.04.2008 o cca. 
19:30 hod. odvysielal príspevok pod názvom Čudné krádeže obecných kroník, v ktorom mohlo 
dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti spravodajského programu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/544: 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: 15.07.2008                   Z:PKO 
 
Uznesenie č. 08-13/19.481.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14 a zákona č. 308/2000 Z. z. 
preverila sťažnosť evidovanú pod č. 2013/123-2008,smerujúcu voči televízii JOJ a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v časti týkajúcej sa možného porušenia § 
19 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/545: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania 
ako aj výsledok šetrenia časti sťažnosti.  
T: 11.07.2008                   Z:PgO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2026/121-2008      
(na vysielanie upútavky na program JERICHO z dňa 11.5.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2026/121-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-13/20.482: 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. 2026/121-2008, smerujúcu voči vysielaniu TV JOJ a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/546: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008                   Z: PgO 
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K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1883/119-2008      
(na vysielanie upútavky na program DNES Slovensko z dňa 05.05.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1883/119-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-13/21.483: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného 
porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v programe DNES Slovensko 
zo dňa 05.05.2008 o cca. 19:20 hod. odvysielal príspevok pod názvom Svorka vlkov roztrhala 23 
oviec, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-12/547: 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: 15.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-12/548: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.  
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2035/125-2008      
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 13.5.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2035/125-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 08-13/22.484: 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. 2035/125-2008, smerujúcu voči vysielaniu Slovenskej 
televízie, 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. 08-13/549: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1508/104-2008      
(na vysielanie program u Televízne noviny z dňa 26.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1508/104-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 08-13/23.485: 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. 1508/104-2008, smerujúcu voči vysielaniu TV Markíza a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/550: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
   
K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1511/105-2008      
(na vysielanie programu Reflex z dňa 11.3.2008 a 12.3.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1511/105-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-13/24.486: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 
I.  vo veci možného porušenia § 16 písm. a) v súvislosti s tým, že dňa 11.03.2008 o cca 17:25 hod. 
(v repríze dňa 12.03.2008 o cca 05:35 hod.) odvysielal v programe Reflex príspevok pod názvom 
Arpád Pál už 6 rokov bojuje o svoje dieťa, v ktorom mohlo dôjsť k prezentovaniu jednostranných 
informácie bez toho, aby bola zabezpečená všestrannosť informácií a názorová pluralita v rámci 
vysielanej programovej služby a 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
 
II. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
11.03.2008 o cca 17:25 hod. (v repríze dňa 12.03.2008 o cca 05:35 hod.) odvysielal v programe 
Reflex príspevok pod názvom Arpád Pál už 6 rokov bojuje o svoje dieťa, v ktorom mohlo dôjsť  
 k zásahu do základných práv a slobôd dotknutej osoby.  
 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/551: 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: 15.07.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 08-13/24.487: 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. 1511/105-2008, smerujúcu voči vysielaniu TV Markíza a 
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uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v časti týkajúcej sa 
možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/552: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania 
ako aj výsledok šetrenia časti sťažnosti.  
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1776/112-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny  z dňa 23.4.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1776/112-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-13/25.488: 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. 1776/112-2008, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o., a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v časti 
týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/553: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-13/25.489: 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 23.04.2008 
o cca 17:00 hod. odvysielal príspevok V škole chcú viac rómskych asistentov, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/554: 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: 15.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/555: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania 
ako aj výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1742/110-2008      
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 24.4.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1742/110-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 08-13/26.490: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného 
porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 24.04.2008 o cca 06:00 
hod. v programe Teleráno odvysielal informácie o tanečnej škole Jagermajster, ktoré mohli naplniť 
definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z..  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/556: 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: 15.06.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/557: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.  
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2054/124-2008      
(na vysielanie príspevku SUDCOVIA A POĽOVAČKY v programe Paľba z dňa 21.4.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2054/124-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-13/27.491: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného 
porušenia § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 21.4..2008 o cca 22:05 
hod.  odvysielal v programe Paľba príspevok pod názvom Sudcovia a poľovačky, v ktorom mohlo 
dôjsť k prezentovaniu jednostranných informácií bez toho, aby bola zabezpečená všestrannosť 
informácií a názorová pluralita v rámci vysielanej programovej služby.  
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 
 
Úloha č. 08-13/558: 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: 15.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/558.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti 
ako aj informáciu o začatí správneho konania. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.35/08/TV o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej televízie 
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(monitorovaný deň: 06. a 13. 05.2008) 
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia spol. s r.o.            číslo licencie:T/112 
 
Uznesenie č. 08-13/28.492: 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. 35/08/TV o monitorovaní vysielania 
Devínskonovoveskej televízie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 06.05.2008 
a 13.05.2008 vysielateľa Devínskonovoveská televízia spol. s r.o., s licenciou č. T/112 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/559: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.37/08/TV o monitorovaní vysielania Teleprior 
(monitorovaný deň: 2.5. a 5.5.2008) 
Vysielateľ: Kabel Media s.r.o.                číslo licencie: T/88 
 
Uznesenie č. 08-13/29.493: 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. 37/08/TV o monitorovaní 
telenákupného kanála Teleprior konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 02.05.2008 
a 05.05.2008 vysielateľa Kabel Media, s.r.o. s licenciou č. T/88 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/560: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.5/08/Ro o monitorovaní vysielania Rádia 7 
(monitorovaný deň: 23.3., 24.3.2008) 
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.                 číslo licencie: R/90 
 
Uznesenie č. 08-13/30.494: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 
až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 5/2008/TV o monitorovaní Rádia 7 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 23.03.2008 a 24.03.2008 vysielateľa T.W.Rádio, 
s.r.o. s licenciou č. R/90 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/561: Kancelária Rady vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.30/08/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV  
(monitorované dni:. 9. a 16.5.2008) 
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Vysielateľ: P e r f e c t s akciová spoločnosť, Dunajská Streda       číslo licencie: T/90 
 
Uznesenie č. 08-13/31.495: 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. 30/2008/TV o monitorovaní Mestskej 
televízie DSTV konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 09.05.2008 a 16.05.2008 
vysielateľa Perfects akciová spoločnosť, Dunajská Streda s licenciou č. T/90 nebolo zistené 
porušenie  právnych predpisov. 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/562: Kancelária Rady vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.39/08/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky  
(monitorované dni:. 5. a 19.5.2008) 
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky       číslo licencie: T/122 
 
Uznesenie č. 08-13/32.496: 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.. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 39/2008/TV z monitorovania 
Televízie Nováky konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 05.05.2008 a 19.05.2008 
vysielateľa BENET, s.r.o., Nováky s licenciou č. T/122 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/563: Kancelária Rady vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.22/08/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM  
(monitorované dni:. 25.3. a 28.3.2008) 
Vysielateľ: TV CENTRUM, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/178 
 
Uznesenie č. 08-13/33.497: 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. 22/08/TV o monitorovaní TV 
CENTRUM konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 25.03.2008 a 28.03.2008 vysielateľa 
TV CENTRUM, s.r.o. s licenciou č. T/178 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/564: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.38/08/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Ružomberok 
(monitorované dni:. 19.05.2008) 
Vysielateľ: Kultúrny dom A. Hlinku, a.s., Ružomberok   číslo licencie: T/189 
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Uznesenie č. 08-13/34.498: 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. 38/08/TV o monitorovaní Mestskej 
televízie Ružomberok konštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 19.05.2008 vysielateľa 
Kultúrny dom A.Hlinku, a.s. s licenciou č. T/189 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/565: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.21/08/TV o monitorovaní vysielania Infokanál 
(monitorované dni:. 28.3.2008) 
Vysielateľ: TES Slovakia, s.r.o., Žilina     číslo licencie: T/183 
 
Uznesenie č. 08-13/35.499: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči spoločnosti TES SLOVAKIA s.r.o., 
Žilina, držiteľ licencie č. T/183 vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. o) zákona č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/566: 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: 15.07.2008          Z: LO 
 
Uznesenie č. 08-13/35.500: 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 TES Slovakia s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. l) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 28.3.2008 trvalo neoznačil svoju programovú 
službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom). 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/567: 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: 15.07.2008          Z: LO 
 
K bodu 36/ 
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. 08-13/36.501:  
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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. 111-PgO/O-
1566/2008 vedené voči MAC TV s.r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/568: 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: 01.08.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/569: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
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. 08-13/37.502: 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. 82-PgO/O-1099/2008 vedené voči MAC TV s.r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 08-13/570: 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: 15.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/571: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
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                               
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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. 81-PgO/O-1098/2008 
vedené voči MAC TV s.r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 08-13/572: 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: 15.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/573: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
 
K bodu 39/ 
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. 08-13/37.502: 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. 109-PgO/O-1564/2008 vedené voči MAC TV s.r.o. podľa § 30 písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 08-13/574: 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: 15.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/575: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008   
 
K bodu 40/ 
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 
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(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. 08-13/37.502: 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. 110-PgO/O-1565/2008 vedené voči MAC TV s.r.o. podľa § 30 písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

z a s t a v u j e ,  
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 08-13/576: 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: 15.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/577: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008   
 
K bodu 41/ 
SK č.: 120-PgO/O-1777/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 807/54-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny Dnes / príspevok Mäsiar zo Šale mal ľudí obrať 
o milióny/18.02.2008) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                         číslo licencie: T/41    
ÚP: 10.00 hod. 
 
Uznesenie č. 08-13/41.506: Rada odročila tento bod na najbližšie zasadnutie Rady. 
 
Úloha č. 08-13/578: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
pripraví materiál na prerokovanie. 
 
 
K bodu 42/ 
SK č.: 125-PgO/O-1785/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 
smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Žurnál Rádia Regina / 03.01.2008) 
ÚK: Slovenský rozhlas                                                                                
 
Uznesenie č. 08-13/42.507: 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. 125-PgO/O-1785/2008, vedené voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na 
základe zákona, sa podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 
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zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/580: 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: 15.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/581: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
SK č.: 121-PgO/O-1778/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 775/41-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského 
rozhlasu 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Z prvej ruky / 15.02.2008) 
ÚK: Slovenský rozhlas                                                                                                                              
 
Uznesenie č. 08-13/43.508: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 121-PgO/O-1778/2008 Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe 
zákona  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 15.2.2008 o cca 12. 30 hod. odvysielal program Z prvej ruky, ktorom nebola zabezpečená 
objektívnosť a nestrannosť,   
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila. " 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/582: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 01.08.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/583: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
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K bodu 44/ 
SK č.: 124-PgO/O-1783/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 
smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál /03.01.2008) 
ÚK: Slovenský rozhlas                                                                                    
 
Uznesenie č. 08-13/44.509: 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. 124-PgO/O-1783/2008  vedené voči Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na 
základe zákona podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
v znení neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/584: 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: 15.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/585: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok šetrenia sťažností. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 45/ 
SK č.: 79-PgO/O-1095/2008 zo dňa 04.03.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5498/215-2008 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Reportéri /27.11.2007) 
ÚK: Slovenská televízia                                                                                
 
Uznesenie č. 08-13/45.510: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 79-PgO/O-1095/2008, Slovenská televízia, vysielateľ na základe 
zákona 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 

že dňa 27.11.2007 o cca 21.05 hod. odvysielal na programovom okruhu Jednotka v rámci programu 
Reportéri príspevok Hluční susedia, v ktorom prezentoval jednostranné informácie a názory bez 
toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej 
služby, 
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za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/586: 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: 01.08.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/587: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 46/ 
SK č.: 123-PgO/O-1781/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 
smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 19 ods.1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy STV / 03.01.2008) 
ÚK: Slovenská televízia                                                                                                                                           
 
Uznesenie č. 08-13/46.511:  
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. 123-PgO/O-1781/2008 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
 

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

tým, 
 
že dňa 03.01.2008 o cca 19:30 hod. odvysielal na programovom okruhu Dvojka v programe Správy 
STV príspevok informujúci o obvinení bývalého prednostu martinskej kliniky Jozefa M., v ktorom 
došlo k zásahu do základných práv a slobôd v ňom zobrazenej osoby   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona.  
 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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II. porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 03.01.2008 o cca 19:30 hod. odvysielal na programovom okruhu Dvojka v programe Správy 
STV príspevok informujúci o obvinení bývalého prednostu martinskej kliniky Jozefa M., v ktorom 
došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti,   
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona.  
 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/588: 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: 01.08.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/589: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 47/ 
SK č.: 127-PgO/O-1788/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 939/80-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / Hákové kríže na školách / 09.02.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39                          
 
Uznesenie č. 08-13/47.512:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 
5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) 
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 127-
PgO/O-1788/2008, spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 09.02.2008 o cca. 19:30 hod. odvysielal v rámci programu Noviny príspevok s názvom 
Hákové kríže na školách, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona.  
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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. 08-13/590: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania.  
T: 01.08.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/591: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
K bodu 48/ 
SK č.: 126-PgO/O-1787/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 
smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy / 03.01.2008) 
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                 číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 08-13/48.513: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 126-PgO/O-1787/2008 C.E.N. s.r.o.  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že nezabezpečil nestrannosť a objektívnosť, v príspevku informujúcom o obvinení bývalého 
prednostu martinskej kliniky Jozefa Masára odvysielanom v programe Hlavné správy dňa 3.1.2008 
o cca 18:40 hod.,  
 

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. 08-13/592: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 01.08.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/593: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
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K bodu 49/ 
SK č.: 128-PgO/O-1789/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 731/40-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. a) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Črepiny / príspevok Po obličke - samovražda / 28.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39   
 
Uznesenie č. 08-13/49.514: 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. 128-PgO/O-1789/2008 vedené voči MAC TV s.r.o. podľa § 30  písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  

 
z a s t a v u j e, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/594: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania  a doručí ho účastníkovi 
konania.  
T: 01.08.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/595: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
 
 
K bodu 50/ 
SK č.: 154-PgO/O-2111/2008 zo dňa 20.05.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4833/184-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny Plus / príspevok Kauza: Detské porno / 31.10.2007) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                            číslo licencie: T/39       
 
Uznesenie č. 08-13/50.516: 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. 154-PgO/O-2111/2008 vedené voči MAC TV, s.r.o., podľa § 30 písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/596: 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: 15.07.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-13/597: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 11.07.2008          Z: PgO 
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51/Rôzne 
1/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.júnu 2008 
 
Rada berie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. júnu 2008 na vedomie. 
 
2/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac jún 2008 
 
Uznesenie č. 08-13/51.512: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci jún 2008 a v zmysle čl. 8 Štatútu Rady schváleného 
rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 
03.03.2004 rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac máj 2008 v plnej výške všetkým členom Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/598: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.07.2008          Z: OEV 
 
3/ Mimoriadne odmeny členom Rady 
 
Uznesenie č. 08-13/51.513: 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 vyberovým konaním jún 2008.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/599: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 09.07.2008          Z: OEV 
 
4/ SK: 207-LO/D-2614/2008 zo dňa 26.06.2008 
 
Uznesenie č. 08-13/51-513: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a 
o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom 
konaní č. 207-LO/D-2614/2008 začatom dňa 26.06.2008, podľa ustanovenia § 28 zákona č. 
220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o zmenu licencie na celoplošné digitálne 
vysielanie televíznej programovej služby, doručenej Rade účastníkom konania: 

 
Slovenská televízia 
Mlynská dolina 
845 45 Bratislava 
 

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

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 28 ods. 7 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní 
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mení 

 
licenciu č. TD/3 zo dňa 20.05.2008 na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby 

takto: 
 
Časť „Doložka doplnkových obsahových služieb“ sa mení a znie: 

 

„Doložka doplnkových obsahových služieb: 

1.1. názov doplnkovej obsahovej služby: EPG – Elektronický programový sprievodca 
1.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: Informácie o aktuálne vysielanom programe, 

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

 

2.1. názov doplnkovej obsahovej služby: teletext  
2.2. špecifikácia doplnkovej obsahovej služby: teletext informačný, reklamný 
- stránkovanie teletextu: 100 Úvodná stránka; 101 Obsah; 110 Správy; 160 Počasie; 200 Šport; 300 
Program; 500 Športové zaujímavosti; 700 Inzercia; 777 Titulky; 800 Olympiáda; 880 Technické 
informácie; 890 Obsah teletextu.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/600: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 207-LO/D-
2614/2008 a zašle ho účastníkovi konania, Slovenskej televízii. 
T: 01.08.2008          Z: LO 
 
5/ SK: 206-LO/D-2617/2008 zo dňa 26.06.2008 
 
Uznesenie č. 08-13/51-514: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 206-
LO/D-2617/2008 zo dňa 26.06.2008, s účastníkmi konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o. 
Nová Bošáca 502 
913 08 Nová Bošáca 
 
a 
 
Ing. Elena Cilingová 
C I. 33/74 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
a 
 
Irena Habšudová 
Murgašova 884/12 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/95, spoločnosti MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., 
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Nová Bošáca a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   

 

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

 

Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. 
z.  

 
udeľuje predchádzajúci súhlas 

 
s prevodom obchodného podielu spoločníka spoločnosti MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová 
Bošáca 

-  Irena Habšudová, Dubnica nad Váhom vo výške 50 % podielu na základnom imaní, 

na nadobúdateľa – Ing. Elena Cilingová, Dubnica nad Váhom. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-13/601: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 206-LO/D-
2617/2008 a zašle ho účastníkom konania, MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Ing. Elena Cilingová, 
Irena Habšudová. 
T: 01.08.2008          Z: LO 
 
 
6/ Mimoriadna odmena riaditeľovi kancelárie  
 
Uznesenie č. 08-13/51-515: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady 
pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 
3.marca 2004 a § 20 ods. 1  zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa 
predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac jún 2008.  
 

 

Úloha č. 08-13/579: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle 
schváleného uznesenia.  

T: 09.07.2008  
 
 
V Bratislave, 1.7.2008 
 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 

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