
Zápisnica č. 15/2008 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 09.09.2008 

o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: PhDr. Dana Podracká 

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

 
2/ SK: 205-LO/D-2578/2008 zo dňa 24.06.2008 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: ASNET, s.r.o., Žilina 
 
3/ SK: 1013-LO/D-3299/2008 zo dňa 20.08.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/169 
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.    
 
4/ SK: 1022-LO/D-3316/2008 zo dňa 21.08.2008 
vo veci oznámenia zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/225 
ÚK: KTR, s.r.o., Horný Hričov    
 
5/ SK: 1009-LO/D-3225/2008 zo dňa 11.08.2008 
vo veci oznámenia zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/103 
ÚK: Stavebné bytové družstvo II., Košice       
 
6/ SK: 1011-LO/D-3296/2008 zo dňa 20.08.2008 
vo veci oznámenia zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/229 
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice       
 
7/ SK: 1008-LO/D-3163/2008 zo dňa 01.08.2008 
vo veci oznámenia zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/119 
ÚK: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany        
 
8/ SK: 1004-LO/D-3184/2008 zo dňa 06.08.2008 
vo veci oznámenia zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/260 
ÚK: Roman Papšo Computer Mix, Istebné 
 
9/ Sťažnosť č. 2825/151-2008 zo dňa 09.07.2008 
Predmet: Nezaradenie TV NOE do ponuky prevádzkovateľa retransmisie 
Sťažnosť smeruje proti: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou 
 
10/ SK: 448-LO/D-5260/2007 zo dňa 03.12.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava 
ÚP: 11.00 hod. 
 
11/ SK: 1015-LO/D-3120/2008 zo dňa 28.07.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/183 
ÚK: TES – SLOVAKIA, s.r.o., Žilina 
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12/ SK: 1023-LO/D-3344/2008 zo dňa 25.08.2008 
vo veci oznámenia zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/161 
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava 
 
13/ SK: 204-LO/D-2517/2008 zo dňa 19.06.2008 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/77 
ÚK: COM – MÉDIA, spol. s r.o., Komárno 
 
14/ SK: 1016-LO/D-3189/2008 zo dňa 06.08.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.40 hod. 
 
15/ SK: 1024-LO/D-3374/2008 zo dňa 28.08.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/97 
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina 
 
16/ SK: 1014-LO/D-2585/2008 zo dňa 24.06.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (monotypová programová služba) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.00 hod.  
 
17/ SK: 497-LO/O-5187/2007 zo dňa 29.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z. z.  
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava 
 
18/ Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2446/134-2008      
(na vysielanie programu Pápež musí zomrieť z dňa 7.6.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2446/134-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2582/138-2008      
(na vysielanie reklamy z dňa 23. 6. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2582/138-2008 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.                           číslo licencie: R/66 
 
20/ Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2741/148-2008      
(na vysielanie programu Airbag z dňa 29.6.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2741/148-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2591/139-2008      
(na vysielanie programu ŠPORT z dňa 24.6.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2591/139-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
22/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2409/132-2008       
(na vysielanie programu Paľba z dňa 19.5.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2409/132-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
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Vysielateľ: MARÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
23/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2500/137-2008       
(na vysielanie programu Lampáreň z dňa 02.03.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2500/137-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2449/135-2008      
(na vysielanie programu Paľba - špeciál z dňa 06.06.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2449/135-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41  
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.7/08/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Lumen 
(monitorovaný deň: 13.6.2008 a 14.6.2008) 
Vysielateľ: Rádio Lumen s.r.o., B. Bystrica               číslo licencie: R/75 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 45/08/TV o monitorovaní vysielania TV REDUTA 
(monitorovaný deň: 14. 5. 2008) 
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Sp. N. Ves            číslo licencie: T/138 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č.46/08/TV o monitorovaní vysielania INFOKANÁL TV 
(monitorovaný deň: 3.7. 2008) 
Vysielateľ: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov    číslo licencie: T/136 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č.6/08/Ro o monitorovaní vysielania Rádia HEY 
(monitorovaný deň: 13., 14., 15. 5. 2008) 
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava                           číslo licencie: R/88 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 43/08/TV o monitorovaní vysielania RTV Prievidza 
(monitorované dni: 23., 25. a 27.6.2008) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.,  Prievidza           číslo licencie: TV/43 
 
30/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 33/08/TV o monitorovaní vysielania TV B52 
(monitorované dni: 9.5., 16.5.2008) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov n/T.             číslo licencie: T/149 
 
31/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 44/08/TV o monitorovaní vysielania AnTechNet-info 
(monitorované dni: 18.6.2008) 
Vysielateľ: AnTechNet, s.r.o.,  Kysucké Nové Mesto            číslo licencie: T/196 
 
32/SK č.: 136-PgO/O-1869/2008 zo dňa 06.05.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 808/45-2008, 805/43-2008, 807/44-2008, 810/46-2008, 
834/53-2008, 822/52-2008, 858/59-2008, 878/67-2008, 873/63-2008, 875/64-2008, 876/65-2008, 
812/47-2008, 813/48-2008, 814/49-2008, 877/66-2008, 872/62-2008, 871/61-2008, 870/60-2008, 
815/50-2008, 852/57-2008, 847/56-2008, 914/72-2008, 912/73-2008, 917/77-2008, 1023/89-2008, 
961/84-2008, 963/85-2008, 883/68-2008, 888/71-2008, 886/70-2008, 884/69-2008, 857/58-2008, 
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908/74-2008, 905/75-2008, 916/76-2008, 836/55-2008, 820/51-2008 smerujúcich proti vysielaniu 
TV JOJ 
 (dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Nevera po slovensky / 18.02.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: T/39                                             
ÚP: 10. 20 hod  
 
33/SK č.: 148-PgO/O-2084/2008 zo dňa 20.05.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 893/79-2008 smerujúcej proti vysielaniu STV 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Reportéri / Škola ku dnu / 05.02.2008) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                                    
 
34/SK č.: 202-PgO/O-2558/2008 zo dňa 20.05.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 953/83-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program C.S.I.: Las Vegas / 20.02.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39                                                   
 
35/SK č.: 122-PgO/O-1780/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 590/33-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / Tajná kazeta odhalená / 29.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: T/39                                              
 
36/SK č.: 151-PgO/O-2087/2008 zo dňa 20.05.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 965/86-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny - Headlines / Opitú sudkyňu čaká disciplinárny súd / 
22.02.2008) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41                                                  
 
37/Rôzne 
 
Ústne pojednávania: 
 
10.00 hod. – MAC TV s.r.o., Bratislava 
10.20 hod. - MAC TV s.r.o., Bratislava 
10.40 hod. – MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava 
11.00 hod. – NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava 
 
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 633 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 08-15/1.564: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 205-LO/D-2578/2008 zo dňa 24.06.2008 
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vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: ASNET, s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 08-15/02.565: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000  Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z“) postupom podľa § 71 citovaného zákona, v správnom konaní č. 205-LO/D-
2578/2008 zo dňa 24.06.2008, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom 
káblových distribučných systémov v meste Vrbové,  žiadateľa - spoločnosti : 
 
Asnet, s.r.o.,  
Rosinská cesta 8 
040 08 Žilina 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.,   vydáva  
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/294 
 

za nasledovných podmienok : 
 
 1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Káblový distribučný systém   
     Hlavná stanica: MsÚ Vrbové   
 2. Územný rozsah retransmisie: Vrbové 
3.  Počet  prípojok: 935 
           
4.  Ponuka programových služieb:   
KDS Vrbové: 
základný súbor:  
televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV LUX, 

Music Box, TV Karpaty, Galaxie Sport, Prima, JETIX, 
MINIMAX, Discovery Channel, Eurosport, MTV Europe, 
Animal Planet, Private Blue, Hallmark 

rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; FUN Radio, Expres 
rozšírený súbor:  -     
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/634: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii  retransmisie v SK č. 205-LO/D-2578/2008 a zašle ho účastníkovi 
konania (spol. ASNET,  s.r.o.)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.10.2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 1013-LO/D-3299/2008 zo dňa 20.08.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/169 
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.    
 
Uznesenie č. 08-15/3.566: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 1013-LO/D-3299/2008  zo dňa 20.08.2008,  posúdila žiadosť o zmenu 
registrácie č. TKR/169, doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka 
konania - spoločnosti: 
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Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 
Puškinova 18 
075 01 Trebišov 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní  vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

mení  
 
registráciu retransmisie č. TKR/169 takto: 
údaje v rozhodnutí  o registrácii retransmisie č. TKR/169/2000 zo dňa 07.03.2000  v znení  
neskorších zmien sa menia  nasledovne: 
 
Bod č. 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie: 
„ 4. Ponuka programových služieb : 
Základný súbor:  
Televízne programové služby:     STV1,  STV2, Trojka, TV Markíza, JOJ, Infokanál TV, TV 

VÝCHOD, TV ZEMPLÍN, M1, TA3, ČT1, ČT2, RTL, 
RTL2, Super RTL, TV NAUTIK, Music Box, Eurosport cz., 
Galaxia Sport, Discovery Channel, AXN, Spektrum, 
Euronews, Jetix, MGM, MTV, PRO 7, Rai Uno, SAT1,  TV 
5 Europe, TV Noe, Viasat Explorer, Viasat History  

Rozšírený súbor: - 
 
Rozhlasové programové služby:   Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 

Regina; FUN Radio, Rádio Expres.“  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/635: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie č. TKR/169  v  SK č.: 1013-LO/D-
3299/2008, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o.  a vyzve  ho 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.10.2008          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 1022-LO/D-3316/2008 zo dňa 21.08.2008 
vo veci oznámenia zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/225 
ÚK: KTR, s.r.o., Horný Hričov    
 
Uznesenie č. 08-15/4.567: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z.  o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z.z.”) postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 1022-LO/D-3316/2008 zo dňa 21.08.2008, 
posúdila  žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/225  prostredníctvom KDS z dôvodu 
zmeny počtu prípojok a ponuky programových služieb v obci Horný Hričov,  prevádzkovateľa 
retransmisie: 
 
KTR, s.r.o. 
Horný Hričov 191 
013 42 Horný Hričov 
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

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

m e n í 
 

registráciu retransmisie   č. TKR/225 zo dňa 27.01.2004  nasledovne:  
 
 1. Bod 3. Počet prípojok sa mení a  znie: 
„3. Počet prípojok:   190“ 

 
 2. Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a  znie: 
„ 4. KDS Horný Hričov 
základný súbor:  
televízne programové služby :        STV 1, STV 2, Trojka,  TV MARKÍZA, JOJ, TV 

PATRIOT, Infokanál obce Horný Hričov (licencia č. 
T/198), TELEVÍZO,  ČT 1, ČT 2, ČT 24, Prima, Ring 
TV, Film+, RTL, RTL2, VIVA, VOX, PRO7, SAT1,  
Discovery Channel, Animal Planet, CNN, Zone 
Romantika  

rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio 
Frontinus,  VIVA, Rádio EXPRES, Jemné melódie, Rádio 
ZET 

rozšírený súbor: -„ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/636: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1022-LO/D-3316/2008 zo dňa 
21.08.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania, KTR, s.r.o., Horný Hričov 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.10.2008          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 1009-LO/D-3225/2008 zo dňa 11.08.2008 
vo veci oznámenia zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/103 
ÚK: Stavebné bytové družstvo II., Košice       
 
Uznesenie č. 08-15/5.568: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z.  o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1009-LO/D-3225/2008 zo dňa 
11.08.2008, posúdila  oznámenie  o zmene registrácie retransmisie č. TKR/103, doručené  z dôvodu 
zmeny ponuky programových služieb v meste Košice,  účastníka konania: 
 
Stavebné bytové družstvo II. Košice  
Bardejovská 3  
040 01 Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

 m e n í 
 
registráciu retransmisie č. TKR/103 zo dňa 12.11.1997 v  znení neskoršie vykonaných  zmien,  
v časti  4. nasledovne: 
 
Bod 4. Časť televízne a rozhlasové programové služby sa mení a znie takto:  
 
4.1 KDS Starozagorská: 
a) základný súbor: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, M1, M2, TV VÝCHOD, 

SAT1, VOX 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio FM, Rádio Regina 
 
b) rozšírený súbor: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, M1, M2, ČT1, ČT2, 

Rai uno,Super RTL, PRO7, VOX, SAT1, Eurosport, 
Discovery,Channel, Zone Reality, Hallmark, Animal Planet, MTV 
Europe, Viasat history, Viasat Explorer/SPICE, Film+, TV 
VÝCHOD, Trojka 

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio FM, Rádio Regina 
 
4.2 KDS Hemerkova: 
a) základný súbor: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, M1, M2, TV VÝCHOD, 

SAT1, VOX   
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio FM, Rádio Regina 
 
b) rozšírený súbor: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, M1, M2, ČT1, ČT2, 

Rai uno,Super RTL, PRO7, VOX, SAT1, Eurosport, Discovery 
Channel, Zone Reality, Hallmark, Animal Planet, MTV Europe, 
Viasat history, Viasat Explorer/SPICE, Film+, TV VÝCHOD, 
Trojka 

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio FM, Rádio Regina 
 
4.3 KDS Čordákova: 
a) základný súbor: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, M1, M2, TV VÝCHOD, 

SAT1, VOX      
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio FM, Rádio Regina 
 
b) rozšírený súbor: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, M1, M2, ČT1, ČT2, 

Rai uno,Super RTL, PRO7, VOX, SAT1, Eurosport, Discovery 
Channel, Zone Reality, Hallmark, Animal Planet, MTV Europe, 
Viasat history, Viasat Explorer/SPICE, Film+, TV VÝCHOD, 
Trojka 

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio FM, Rádio Regina 
 
4.4 KDS Wurmova: 
a) základný súbor: 
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televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, M1,M2, TV VÝCHOD, 
SAT1, VOX 

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio FM, Rádio Regina 
 
b) rozšírený súbor: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, M1, M2, ČT1, ČT2, 

Rai uno,Super RTL, PRO7, VOX, SAT1, Eurosport, 
DiscoveryChannel, Zone Reality, Hallmark, Animal Planet, MTV 
Europe, Viasat history, Viasat Explorer/SPICE, Film+, TV 
VÝCHOD, Trojka 

 
rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio FM, Rádio Regina 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/637: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia v SK č.: 1009-LO/D-3225/2008  zašle ho  účastníkovi 
konania, SBD II. Košice. 
T: 09.10.2008          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 1011-LO/D-3296/2008 zo dňa 20.08.2008 
vo veci oznámenia zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/229 
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice       
 
Uznesenie č. 08-15/6.569: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
1011-LO/D-3296/2008 zo dňa 20.08.2008, vo veci oznámenia  zmien v  registrácii retransmisie č. 
TKR/229, účastníka konania: 
 
Stavebné bytové družstvo I, Košice 
Vojenská 14 
040 01   Košice 
 
a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  
 

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

m e n í 
 
registráciu retransmisie č. TKR/229 nasledovne:    
 
Rozhodnutie o registrácie retransmisie č. TKR/229/2004 zo dňa 23.03.2004 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa mení takto: 
 
Bod 4. v časti 4.1 a 4.2  televízne programové služby sa mení takto:  
„4.1. KDS Magurská 
televízne programové služby: 
základný súbor:   STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza,  JOJ, TA 3,  Music Box, 

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

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

Devín; VIVA 
4.2. KDS Helsinská   
televízne programové služby: 
základný súbor:   STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza,  JOJ, TA 3,  Music Box, 

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

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

Devín; VIVA.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/638: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1011-LO/D-3296/2008 zo dňa 
20.08.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania, Stavebné bytové družstvo I, 
Košice a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.10.2008           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 1008-LO/D-3163/2008 zo dňa 01.08.2008 
vo veci oznámenia zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/119 
ÚK: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany        
 
Uznesenie č. 08-15/7.570: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. 
z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 
1009-LO/D-3163/2008 zo dňa 01.08.2008, vo veci oznámenia  zmien v  registrácii retransmisie č. 
TKR/119, účastníka konania: 
 
KATELSTAV, s.r.o. 
M.R. Štefánika 800/1 
922 07 Veľké Kostoľany 
 
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.  
 

 m e n í 
 

registráciu retransmisie č. TKR/119 nasledovne:    
 

Rozhodnutie o registrácie retransmisie č. TKR/119/98 zo dňa 14.05.1998 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa v časti 4. Ponuka programových služieb mení a  znie takto: 
   
„4.  Ponuka programových služieb:   
základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Televízo, 

MusicBox, TV Karpaty, Prima, ČT 1, ČT 2, ČT24, MGM, CS 
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FILM, RTL, MiniMax, A+, Viasat Explorer, Viasat History, Film+ , 
Galaxia Šport,  TV LUX, RTL 2, Super RTL, Discovery Channel, 
ÓČKO  

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/639: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1008-LO/D-3163/2008 zo dňa 
01.08.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania, KATELSTAV, s.r.o., Veľké 
Kostoľany a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.10.2008          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 1004-LO/D-3184/2008 zo dňa 06.08.2008 
vo veci oznámenia zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/260 
ÚK: Roman Papšo Computer Mix, Istebné 
 
Uznesenie č. 08-15/8.571: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č.195/2000  Z.z. o telekomunikáciách  (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z“ ) postupom podľa 
§ 71 citovaného zákona v správnom konaní č. 1004-LO/D-3184/2008 zo dňa 06.08.2008, posúdila 
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/260 prostredníctvom káblových distribučných 
systémov v obci Istebné,  žiadateľa: 
 
Roman Papšo Computer Mix 
Istebné 147 
027 53 Istebné 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 
 m e n í 

 
registráciu retransmisie č. TKR/260/2006 zo dňa 15.06.2007sa v časti 4.  týkajúcej sa ponuky 
programových služieb takto: 
 
„4.  Ponuka programových služieb:   
základný súbor:  
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, TA 3, JOJ, TELEVÍZO, TV, TV 

Patriot, MUSIC BOX,ČT 1, ČT 2, Kinder Kanál, TV NOE, TV LUX  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín 
 
rozšírený súbor: -  „   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/640: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1004-LO/D-3184/2008 zo dňa 
06.08.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania, Romanovi Papšovi 
Computer Mix, Istebné a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
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T: 09.10.2008          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
Sťažnosť č. 2825/151-2008 zo dňa 09.07.2008 
Predmet: Nezaradenie TV NOE do ponuky prevádzkovateľa retransmisie 
Sťažnosť smeruje proti: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou 
 
Uznesenie č. 08-15/9.572: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 retransmisií 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov, postupom 
v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 
2825/151-2008 zo dňa 09.07.2008 a dospela k záveru, že sťažnosť je v zmysle ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. neopodstatnená. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/641: Rada o výsledku šetrenia sťažnosti upovedomí sťažovateľa. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 448-LO/D-5260/2007 zo dňa 03.12.2007 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava 
ÚP: 11.00 hod. 
 
Uznesenie č. 08-15/10.573: 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. 
448-LO/D-5260/2007 začatom dňa 03.12.2007, podľa ustanovenia § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. 
o digitálnom vysielaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie 
televíznej programovej služby, doručené Rade účastníkom konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
NAUTIK TV, spol. s r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
 

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

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

u d eľu j e  
 

spoločnosti NAUTIK TV, spol. s r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava 
 

l i c e n c i u  č .  T D / 6  
 

na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby za týchto  podmienok: 
 

I. 
 
1. Druh licencie: celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby; 

 12



Štandard digitálneho príjmu: DVB-T, DVB-S 
2.   Názov programovej služby: TELEVÍZO  
3.   Jazyk vysielania: slovenský 
4.   Časový rozsah vysielania programovej služby: 24 hodín/denne 
5.   Podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou 

(podľa podania účastníka konania č. 5260/2007 zo dňa 03.12.2007)  
 a) Programová služba (100%): 
 1. Doplnkové vysielanie – max. 20 % 
      2. Programy - min. 80 % 
      b) Programy (100 %)  

Spravodajský: 4,03 % 
Publicistický:  

- z toho politická publicistika: 0% 
- ostatná publicistika 4,34 % 

Dokumentárny: 14,57 % 
Dramatický: 0,93 % 
Zábavný a hudobno-zábavný: 64,81 % 
Hudobný: 3,10 % 
Vzdelávací: 6,36 % 
Náboženský: 0 %  
Športový: 1,86 %  

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

záujme: min. 15 % z celkového vysielacieho času vyhradeného reláciám vysielania  
7.  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného 

predpisu záznam vysielania programovej služby: VHS v zodpovedajúcej kvalite, (režim Long 
play), DVD nosič alebo CD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite; možnosti 
požadovaných formátov (rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 

8.  Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam: min. 50 
%  

9. Podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam 
vytvoreným nezávislými producentmi alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na 
celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania: min. 10 % 

10. Údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti (podľa ustanovenia § 31 zákona č. 308/2000 Z. z.) 

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

 
II. 

 
1. Údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 

hlasovacích právach tohto vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Bratislava I zo dňa 28.02.2008; Oddiel: Sro, vložka číslo: 30586/B. 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 28.02.2008; Oddiel: Sro, vložka číslo: 30586/B. 

 
III. 

 
Doložka iného verejného prenosu: 
- spôsob verejného prenosu: DVB-S (satelitný prenos) 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-15/642: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 448-LO/D-
5260/2008 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.10.2008          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 1015-LO/D-3120/2008 zo dňa 28.07.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/183 
ÚK: TES – SLOVAKIA, s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 08-15/11.574: 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. 
1015-LO/D-3120/2008 začatom dňa 28.07.2008, posúdila žiadosť o zmenu licencie z dôvodu 
zníženia územného rozsahu vysielania, účastníka konania: 
 
TES – SLOVAKIA, s.r.o. 
Kragujevská ul. č. 4  
010 01 Žilina 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu na televízne vysielanie č. T/183 nasledovne: 
 

Rozhodnutie o udelení licencie č. T/183 zo dňa 23.05.2006 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
mení nasledovne: 
 
Článok I., bod (4) sa mení a znie: 
„Kamenná Poruba, Stráňavy, Zborov nad Bystricou, Oravský Podzámok, Varín, Plevník – 
Drienové, Turzovka.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/643: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1015-LO/D-
3120/2008 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti TES – SLOVAKIA s.r.o., Žilina spolu 
s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.10.2008          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 1023-LO/D-3344/2008 zo dňa 25.08.2008 
vo veci oznámenia zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/161 
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava 
 
Uznesenie č. 08-15/12.575: 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. 1023-
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LO/D-3344/2008 zo dňa 25.08.2008, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. 
TKR/161 z dôvodu zmeny obsahu programovej ponuky účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
Trnavatel, spol. s r.o. 
Štefánikova 19 
917 01 Trnava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/161 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/161/99 zo dňa 8.9.1999 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
 
I. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
podľa registrácie telekomunikačnej činnosti Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky 
(KDS), rozhodnutie 161-BA-P, 175-TT-P, 176-TT-P, 177-TT-P  
 
KDS Trnava: 
- hlavná stanica: Trnava, Kollárova 24; 
- lokalita: Trnava; 
 
II. Územný rozsah retransmisie: Trnava  
 
III. Počet prípojok: 6 500 
 
IV. Ponuka programových služieb: 

a) základná programová ponuka:  
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ,  Mestská Televízia 

Trnava (MTT), ORF 1, TA 3, TV 2; 
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; VIVA, Rádio EXPRES, FUN RADIO, rádio OKEY, N-RÁDIO, Jemné 
melódie, Rádio LUMEN; 

b) rozšírená programová ponuka: 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, Mestská Televízia 

Trnava (MTT), TVA, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Spektrum, Hallmark, TV 2, Discovery Channel, 
Zone Reality, BBC World, EuroNews, Eurosport, Extreme Sport / Blue Hustler, Galaxie 
Sport, Zone club, ORF 1, Sport 1, PRO 7, Deutsche Welle, MGM, TVE International, MTV 
Europe, Arte, TV 5, VH 1, Music Box, JETIX, Arirang, Zone Romantica, Minimax, TV 
Paprika, Film+, TV DEKO, TV Noe, bebe tv, Trojka, JimJam;  

- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; VIVA, Rádio EXPRES, FUN RADIO, Jemné melódie, rádio OKEY, N-
RÁDIO, Rádio Lumen; 

c) prémiový kanál: HBO; 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-15/644: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1023-LO/D-3344/2008 zo dňa 
25.08.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Trnavatel, spol. s.r.o., 
Trnava) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.10.2008          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 204-LO/D-2517/2008 zo dňa 19.06.2008 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/77 
ÚK: COM – MÉDIA, spol. s r.o., Komárno 
 
Uznesenie č. 08-15/13.576: 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 predĺženie platnosti licencie č. T/77, v správnom konaní č. 204-LO/D-2517/2008 
zo dňa 19.06.2008, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
COM-MÉDIA, spol. s r.o. 
Nám. generála Klapku 1 
945 01 Komárno 
  
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 § 52 ods. 4 zákona č.308/2000 Z z. 
 

zamieta 
 

žiadosť o predĺženie licencie zo dňa 19.06.2008. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/645: 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. 204-LO/D-2517/2008 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno.  
T: 09.10.2008          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 1016-LO/D-3189/2008 zo dňa 06.08.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.40 hod. 
 
Uznesenie č. 08-15/14.577: 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. 1016-LO/D-
3189/2008 zo dňa 06.08.2008, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
MEGA MAX MEDIA, s.r.o. 
Zámocká 3 
811 01 Bratislava 
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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 MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava 
 

licenciu č. T/218 
 
na televízne vysielanie za týchto podmienok: 
 

 „I. 
 
(1) Názov programovej služby: bebe tv HD 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov odo dňa 

právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie 
(3) Časový rozsah vysielania: 14 hodín denne, od 06:00 hod. do 20:00 hod. 
(4) Územný rozsah vysielania: multiregionálny – vysielanie prostredníctvom satelitu Eurobird 9 
 

II. 
 

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

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,  vložka číslo: 
36300/B, oddiel: Sro, zo dňa 06.08.2008 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,  vložka číslo: 36300/B, oddiel: Sro, zo dňa 
06.08.2008 

 
    III. 

 
1.) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 06.08.2008 (č.d.p. 3189/2008) 
a) Programová služba (100%): 
1. Doplnkové vysielanie – max. 10 % 
2. Programy – min. 90 %  
 
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 – 0 % 
6. Hudobné programy – 0 % 
7. Vzdelávacie programy – 100 % 
8. Náboženské programy – 0 % 
9. Šport – 0 % 
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2.) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 80 % 
 
3.) 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) 
 
4.) Jazyk vysielania: slovenský 
 
5.) Podmienky vysielania teletextu: - 

   
6.) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: min. 90 % 
 
7.) Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému 
označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 
8.) 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 satelitu Eurobird 9; kódovanie systémom 

Conax 7 
1.2.  Prevádzkovateľom satelitu je spoločnosť Eutelsat; uplink prostredníctvom platformy Hello 

HD, Budapešť, Maďarsko. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/646: 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. 1016-LO/D-3189/2008, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku.  
T: 09.10.2008          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 1024-LO/D-3374/2008 zo dňa 28.08.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/97 
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina 
 
Uznesenie č. 08-15/15.578: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 
308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, v správnom konaní č. 1024-LO/D-3374/2008 zo dňa 28.08.2008, posúdila žiadosť 
o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/97, doručenú Rade 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania: 
 
Stavebné bytové družstvo 
Mateja Bela 852 
010 15 Žilina 
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a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/97 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/97/97 zo dňa 26.06.1997 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 
 
Bod 4. Ponuka programových služieb, základný súbor znie: 
„Televízne programové služby:  STV1, STV2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 

SAT1, MGM, TV Noe, DSF, Televízo, TV PATRIOT, HUSTLER 
BLUE, SPEKTRUM, HALLMARK, GALAXIE SPORT, VIASAT 
EXPLORER, VIASAT HISTORY, FILM+, EUROSPORT, CNT 
(Cartoon Network), CNN, FILM BOX, MTV, VH1, HBO, 
HUSTLER GOLD 

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

FUN RADIO, Rádio LUMEN, Rádio EXPRES, Jemné melódie, 
Rádio Frontinus“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/647: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1024-LO/D-3374/2008 zo dňa 
28.08.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Stavebné bytové družstvo, 
Žilina) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.10.2008          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 1014-LO/D-2585/2008 zo dňa 24.06.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (monotypová programová služba) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.00 hod. 
 
Uznesenie č. 08-15/16.579: 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 prostredníctvom 
satelitu/KDS/MMDS/MVDS, v správnom konaní č. 1014-LO/D-2585/2008 zo dňa 24.06.2008, 
účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01 Bratislava 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
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r o z h o d n u t i e : 
  

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

u d e ľ u j e 
 

spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava 
 

licenciu č. T/219 
 
na televízne vysielanie za týchto podmienok: 
 

 „I. 
 
(1) Názov programovej služby: JOJ PLUS 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov odo dňa 

právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie 
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne (168 hodín/týždenne) 
(4) Územný rozsah vysielania: multiregionálny  
 

II. 
 

Právne skutočnosti spoločnosti:  
(5) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,  vložka číslo: 
29871/B, oddiel: Sro, zo dňa 12.06.2008 

(6) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I,  vložka číslo: 29871/B, oddiel: Sro, zo dňa 
12.06.2008 

 
    III. 

 
1.) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 02.09.2008 (č.d.p. 3395/2008) 
a) Programová služba (100%): 
1. Doplnkové vysielanie – max. 20 % 
2. Programy – min. 80 %  
 
b) Programy (100 %): 

1. Spravodajstvo – 0 % 
2. Publicistika:  
   2.1. polit. publicistika – 0 % 
   2.2. ostatná publicistika – max. 6 % 
3. Dokumentárne programy – 0% 
4. Dramatické programy –  min. 80% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – max. 14 % 
6. Hudobné programy – 0 % 
7. Vzdelávacie programy – 0 % 
8. Náboženské programy – 0 % 
9. Šport – 0 % 

 
2.) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: max. 1 % 
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3.) 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) 
 
4.) Jazyk vysielania: slovenský 
 
5.) Podmienky vysielania teletextu: - 

   
6.) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený: a)  
európskym dielam – 30 %, b) európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi – v súlade s 
§ 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
7.) Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému 
označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 
8.) 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 satelitu ASTRA 1E; Prevádzkovateľom 
satelitu je spoločnosť Towercom, a.s., Bratislava. 
1.2.  Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS, MMDS a MVDS systémov 
spoločnosti SATRO s.r.o., Bratislava; prevádzkovateľom KDS, MMDS a MVDS systémov je 
spoločnosť SATRO s.r.o., Bratislava, prevádzkovateľ retransmisie č. TKR/9 a TKR/121. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/648: 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. 1014-LO/D-2585/2008, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku.  
T: 09.10.2008          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 497-LO/O-5187/2007 zo dňa 29.11.2007 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinnosti podľa ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z. z.  
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-15/17.580: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej aj „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. 497-LO/O-5187/2007 zo dňa 17.12.2007, s účastníkmi konania: 
 
SATRO, s.r.o. 
Polianky 9 
844 37 Bratislava 
 
Slovenský ochranný zväz pre práva k hudobným dielam 
Rastislavova 3 
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821 08 Bratislava 2 
 
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 pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v spojení 
s ustanovením § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nepriznáva postavenie 
účastníka konania Slovenskému ochrannému zväzu pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3, 
821 08 Bratislava 2. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/649: 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. 497-LO/O-5187/2007, a zašle ho 
spoločnosti   SATRO, s.r.o., Bratislava a Slovenskému ochrannému zväzu pre práva k hudobným 
dielam, Bratislava a pozve ich na ústne pojednávanie dňa 07.10.2008. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2446/134-2008      
(na vysielanie programu Pápež musí zomrieť z dňa 7.6.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2446/134-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 08-15/18.581: 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. 2446/134-2008, smerujúcu voči vysielaniu Slovenskej 
televízie, vysielateľa na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona 
č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/650: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.09.2008          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2582/138-2008      
(na vysielanie reklamy z dňa 23. 6. 2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2582/138-2008 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.                           číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 08-15/19.582: 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. 2582/138-2008, smerujúcu voči vysielaniu Rádia EXPRES a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/651: 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. 1000-LO/D-3223/2008 a zašle ho 
účastníkovi konania D.EXPRES, a.s., Bratislava. 
T: 19.09.2008                   Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2741/148-2008      
(na vysielanie programu Airbag z dňa 29.6.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2741/148-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 08-15/20.583: 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. 2741/148-2008, smerujúcu voči vysielaniu Slovenskej 
televízie, vysielateľa na základe zákona a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona 
č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/652: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.09.2008                   Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2591/139-2008      
(na vysielanie programu ŠPORT z dňa 24.6.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2591/139-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-15/21.584: 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 Šport dňa 24.06.2008 o cca 19:58 hod. odvysielal 
príspevok TERAZ SA TO HODÍ:„KONČÍŠ!!!“,v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/653: 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: 23.09.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-15/654: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 19.09.2008          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 2409/132-2008       
(na vysielanie programu Paľba z dňa 19.5.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2409/132-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-15/22.585: 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. 2409/132-2008, 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. 08-15/655: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.09.2008          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2500/137-2008       
(na vysielanie programu Lampáreň z dňa 02.03.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2500/137-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-15/23.586: 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. 2500/137-2008, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/656: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 19.09.2008          Z: PgO 
   
K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2449/135-2008      
(na vysielanie programu Paľba - špeciál z dňa 06.06.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2449/135-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 08-15/24.587: 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. 2449/135-2008, 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. 08-15/657: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
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T: 19.09.2008          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.7/08/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Lumen 
(monitorovaný deň: 13.6.2008 a 14.6.2008) 
Vysielateľ: Rádio Lumen s.r.o., B. Bystrica               číslo licencie: R/75 
 
Uznesenie č. 08-15/25.588: 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. 07/08/RO o monitorovaní vysielania 
Rádia Lumen konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 13.06.2008 a 14.06.2008 
vysielateľa Rádio Lumen, s.r.o., Banská Bystrica s licenciou č. R/75 nebolo zistené porušenie  
právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/658: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19.09.2008          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 45/08/TV o monitorovaní vysielania TV REDUTA 
(monitorovaný deň: 14. 5. 2008) 
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Sp. N. Ves            číslo licencie: T/138 
 
Uznesenie č. 08-15/26.589: 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. 45/08/TV o monitorovaní vysielania 
TV REDUTA konštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 14.05.2008 vysielateľa BIC 
Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová ves s licenciou č. T/138 nebolo zistené porušenie  
právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/659: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19.09.2008          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.46/08/TV o monitorovaní vysielania INFOKANÁL TV 
(monitorovaný deň: 3.7. 2008) 
Vysielateľ: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov    číslo licencie: T/136 
 
Uznesenie č. 08-14/27.590: 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. 46/08/TV o monitorovaní vysielania 
INFOKANÁL TV konštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 03.07.2008 vysielateľa 
Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov s licenciou č. T/136 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/660: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
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T: 19.09.2008          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.6/08/Ro o monitorovaní vysielania Rádia HEY 
(monitorovaný deň: 13., 14., 15. 5. 2008) 
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava                           číslo licencie: R/88 
 
Uznesenie č. 08-15/28.591: 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. 6/08/TV o monitorovaní vysielania 
Rádia HEY konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 13., 14. a 15.05.2008 vysielateľa GES 
Slovakia, s.r.o., Bratislava s licenciou č. R/88 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/661: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19.09.2008          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 43/08/TV o monitorovaní vysielania RTV Prievidza 
(monitorované dni: 23., 25. a 27.6.2008) 
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.,  Prievidza           číslo licencie: TV/43 
 
Uznesenie č. 08-15/29.592: 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. 43/2008/TV z monitorovania 
vysielania RTV Prievidza konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 23., 25. a 27.06.2008 
vysielateľa Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza s licenciou č. T/43 nebolo zistené 
porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/662: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19.09.2008          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 33/08/TV o monitorovaní vysielania TV B52 
(monitorované dni: 9.5., 16.5.2008) 
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov n/T.             číslo licencie: T/149 
 
Uznesenie č. 08-15/30.593: 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. 33/2008/TV o monitorovaní 
vysielania TV B52 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 09.05.2008 a 16.05.2008 
vysielateľa TELECOM TKR, s.r.o. s licenciou č. T/149 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/663: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19.09.2008          Z: PgO 
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K bodu 31/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 44/08/TV o monitorovaní vysielania AnTechNet-info 
(monitorované dni: 18.6.2008) 
Vysielateľ: AnTechNet, s.r.o.,  Kysucké Nové Mesto            číslo licencie: T/196 
 
Uznesenie č. 08-15/31.594: 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. 44/08/TV o monitorovaní vysielania 
AnTechNet - info konštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 18.06.2008 vysielateľa 
AnTechNet, s.r.o., Kysucké Nové Mesto s licenciou č. T/196 nebolo zistené porušenie  právnych 
predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/664: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 19.09.2008          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 136-PgO/O-1869/2008 zo dňa 06.05.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 808/45-2008, 805/43-2008, 807/44-2008, 810/46-2008, 
834/53-2008, 822/52-2008, 858/59-2008, 878/67-2008, 873/63-2008, 875/64-2008, 876/65-2008, 
812/47-2008, 813/48-2008, 814/49-2008, 877/66-2008, 872/62-2008, 871/61-2008, 870/60-2008, 
815/50-2008, 852/57-2008, 847/56-2008, 914/72-2008, 912/73-2008, 917/77-2008, 1023/89-2008, 
961/84-2008, 963/85-2008, 883/68-2008, 888/71-2008, 886/70-2008, 884/69-2008, 857/58-2008, 
908/74-2008, 905/75-2008, 916/76-2008, 836/55-2008, 820/51-2008 smerujúcich proti vysielaniu 
TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Nevera po slovensky / 18.02.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: T/39                                              
ÚP: 10. 20 hod  
 
Uznesenie č. 08-15/32.595: Prerokovanie bodu programu sa odročuje na nasledujúce zasadnutie 
Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/665: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
doplní materiál na prerokovanie. 
T: 17.9.2008          Z: PKO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 148-PgO/O-2084/2008 zo dňa 20.05.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 893/79-2008 smerujúcej proti vysielaniu STV 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Reportéri / Škola ku dnu / 05.02.2008) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                                    
 
Uznesenie č. 08-15/33.596: 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. 148-PgO/O-2084/2008 Slovenská televízia, vysielateľ na základe 
zákona   
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porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 05.02.2008 o cca 21:05 hod. odvysielal v programe Reportéri príspevok pod názvom Škola 
ku dnu, v ktorom prezentoval jednostranné informácie bez toho, aby zabezpečil všestrannosť 
informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby, 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/666: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona   
T: 09.10.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-15/667: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.09.2008          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 202-PgO/O-2558/2008 zo dňa 20.05.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 953/83-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program C.S.I.: Las Vegas / 20.02.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/39 
                                                                                                          
Uznesenie č. 08-15/34.597: Prerokovanie bodu programu sa odročuje na nasledujúce zasadnutie 
Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/668: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
doplní materiál na prerpokovanie.  
T: 17.9.2008          Z: PKO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 122-PgO/O-1780/2008 zo dňa 22.04.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 590/33-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / Tajná kazeta odhalená / 29.01.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: T/39              
 
Uznesenie č. 08-15/35.598: 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 e. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
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predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 122-PgO/O-1780/2008  MAC TV  s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že v spravodajskom programe Noviny zo dňa 29.1.2008 odvysielal príspevok Tajná kazeta 
odhalená, v 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. 08-15/669: 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: 09.10.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-15/670: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia sťažnosti. 
T: 19.09.2008          Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 151-PgO/O-2087/2008 zo dňa 20.05.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 965/86-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny - Headlines / Opitú sudkyňu čaká disciplinárny súd/ 
22.02.2008) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41        
 
Uznesenie č. 08-15/36.599: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) rozhodla, že správne konanie č. 151-
PgO/O-2087/2008 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa ust. § 30 
ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších 
predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/671: 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: 23.9.2008          Z: PKO 
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Úloha č. 08-15/672: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia sťažnosti. 
T: 19.09.2008          Z: PgO 
 
37/Rôzne 
1/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac august 2008 
 
Uznesenie č. 08-15/37.600: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci august 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 august 2008 v plnej výške všetkým členom 
Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/673: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.09.2008          Z: PKO 
 
2/ Žiadosť o ústne pojednávanie v súvislosti so správnym konaním; MAC TV, s.r.o. - 122-
PgO/O-1780/2008 
 
Uznesenie č. 08-15/37.601: Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania zamietnutie žiadosti o 
ústne pojednávanie a zamietnutie žiadosti o výsluch navrhovaného svedka. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/674: Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania zamietnutie žiadosti o ústne 
pojednávanie. 
T: 15.09.2008          Z: PKO 
 
3/ Žiadosť o ústne pojednávanie v súvislosti so správnym konaním; MAC TV, s.r.o. - 202-
PgO/O-2558/2008 
 
Uznesenie č. 08-15/37.602: Rada pre vysielanie a retransmisiu zamieta žiadosť účastníka konania 
o nariadenie ústneho pojednávania v správnom konaní č. 202-PgO/O-2558/2008.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-15/675: Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania zamietnutie žiadosti o ústne 
pojednávanie. 
T: 15.09.2008          Z: PKO 
 
4/ Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31. júlu 2008. 
 
Rada berie na vedomie čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.júlu 2008. 
 
5/ Žiadosť o ústne pojednávanie v súvislosti so správnym konaním ;D.EXPRES, a.s.- 147-
PgO/O-2083/2008 
 
Uznesenie č. 08-15/37.603: Rada pre vysielanie a retransmisiu zamieta žiadosť účastníka konania 
o nariadenie ústneho pojednávania v správnom konaní č. 147-PgO/O-2083/2008. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-15/676: Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania zamietnutie žiadosti o ústne 
pojednávanie. 
T: 15.09.2008          Z: PKO 
 
 
 
V Bratislave, 09.09.2008 
 
 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 

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