
Zápisnica č. 17/2008 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 07.10.2008 

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: 1057-LO/D-3575/2008 zo dňa 18.09.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/240 
ÚK: Ján Macek, Borský Mikuláš 
 
3/  SK: 145-LO/D-2001/2008 zo dňa 19.05.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/251 
ÚK: Pohronská televízna spoločnosť, Žiar nad Hronom    
 
4/  SK: 1052-LO/D-3506/2008 zo dňa 11.09.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/189 
ÚK: TS, s.r.o., Veľký Meder    
 
5/  SK: 1050-LO/D-3439/2008 zo dňa 05.09.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o udelenie licencie č. R/66 
ÚK: D. EXPRES, a.s., Bratislava     
 
6/  SK: 1051-LO/D-3508/2008  zo dňa 11.09.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie  č. T/42 
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder    
 
7/  SK: 1049-LO/D-3531/2008  zo dňa 16.09.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Zdenko Šmondrk - REGNO, Nová Baňa       
ÚP: 10:00 hod. 
 
8/ SK: 1036-LO/D-3440/2008 zo dňa 05.09.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
 
9/ SK: 1056-LO/D-3571/2008 zo dňa 18.09.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o udelenie licencie č. R/95 
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca 
 
10/ SK: 868-LO/D-2169/2006 zo dňa 09.11.2006 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
ÚK: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Moldava nad Bodvou 
        Gabriel Fazekaš, Moldava nad Bodvou    
 
11/ SK: 1048-LO/D-3533/2008 zo dňa 16.09.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o udelenie licencie č. T/84 
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ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava 
 
12/ SK: 221-LO/D-2817/2008 zo dňa 09.07.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/216 
ÚK: BMU, s.r.o., Zuberec 
 
13/  SK: 1047-LO/D-3358/2008  zo dňa 26.08.2008 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/36 
ÚK: Ing. Ján Heššo, STAS - servis, Považská Bystrica 
 
14/  SK: 1045-LO/D-2580/2008 zo dňa 24.06.2008 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o., Martin 
ÚP: 10:20 hod. 
 
15/  SK: 1044-LO/D-3489/2008 zo dňa 10.09.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
16/  SK: 1054-LO/D-3335/2008 zo dňa 22.08.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
17/  SK: 71-LO/D-579/2008 zo dňa 04.02.2008 
vo veci žiadosti o zrušenie licencie na  rozhlasové vysielanie podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: VM SERVIS, s.r.o., Martin 
 
18/  Dohľad nad dodržiavaním povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: VM SERVIS, s.r.o., Martin  
 
19/  SK: 1043-LO/D-1454/2008 zo dňa 03.09.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/130 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov, Bardejov  
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3384/170-2008      
(na vysielanie programu Zahraničnopolitický komentár týždňa z dňa 31.8.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3384/170-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona     
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2892/152-2008      
(na vysielanie programu Banán radí z dňa 18.6.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2892/152-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
22/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3171/164-2008       
(na vysielanie programu Téma redaktora - A szerkesztő témája z dňa 29.7.2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 3171/164-2008 smerujúcej proti vysielaniu SRo – Rádio Patria 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona    
 
23/ Šetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 3110/158-2008 a 3114/159-2008       
(na vysielanie programu Kriminoviny z dňa 24.7.2008)  
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Správa o šetrení sťažností č. 3110/158-2008 a 3114/159-2008 smerujúcich proti vysielaniu televízie 
JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39  
 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2777/149-2008      
(na vysielanie programu Paľba z dňa 16.06.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2777/149-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
25/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3073/155-2008      
(na vysielanie programu Zločin v sutane z dňa 17.07.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3073/155-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.34/08/TV o monitorovaní vysielania Televízie mesta Dolný Kubín. 
(monitorovaný deň: 14.5., 16.5.2008) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.               číslo licencie:T/86 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č.10/08/Ro o monitorovaní vysielania FUN Radia 
(monitorovaný deň: 12.9. a 14.9.2008) 
Vysielateľ: RADIO a.s.                  číslo licencie: R/71 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č.54/08/TV o monitorovaní vysielania TOP-TV 
(monitorované dni: 16. a 23.8.2008) 
Vysielateľ: VEPROS spol. s r.o., Topoľníky               číslo licencie: T/82 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č.9/08/Ro o monitorovaní vysielania  Rádia Slovensko – Slovenský rozhlas 1 
(monitorovaný deň: 5.5. – 9.5. 2008) 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
30/ SK č.: 197-PgO/O-2528/2008 zo dňa 17.06.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1373/97-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny / Kostol ozdobili ikebanou z truhly / 24.03.2008) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                        číslo licencie: T/41                                         
 
31/ SK č.: 196-PgO/O-2527/2008 zo dňa 17.06.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1884/116-2008 a 1886/120-2008 smerujúcich proti 
vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 32 ods. 4  písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Jericho / 28.04.2008 a 29.04.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                               číslo licencie: T/39                                         
 
32/ SK č.: 200-PgO/O-2531/2008 zo dňa 17.06.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1630/106-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Liptov 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Liptovské noviny / 01., 02., 03., 04.04.2008) 
ÚK: TV Liptov s.r.o.                                                                        číslo licencie: T/162                
 
33/ SK č.: 201-PgO/O-2532/2008 zo dňa 17.06.2008 
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Doplnenie: Správa č. 15/08/TV o monitorovaní STV   
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Postav dom, zasaď strom / 12.04.2008) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                                    
 
34/ Rôzne 
                                                                                   
Ústne pojednávania: 
10:00 hod. - Zdenko Šmondrk - REGNO, Nová Baňa  
10:20 hod.– Televízia Turiec, s.r.o., Martin  
 

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

K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 728 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 08-17/1.642: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 1057-LO/D-3575/2008 zo dňa 18.09.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/240 
ÚK: Ján Macek, Borský Mikuláš 
 
Uznesenie č. 08-17/02.643: 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. 1057-LO/D-3575/2008  zo dňa 18.09.2008,  posúdila oznámenie o zmene 
registrácie č. TKR/240, doručenú Rade z dôvodu zmeny počtu pripojených abonentov a zmenu 
v názve programovej služby  účastníka konania: 
 
Ján Macek 
Štúrova 1489 
908 77 Borský Mikuláš 
 
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/240 nasledovne:    
Rozhodnutie o registrácie retransmisie č. TKR/240/2005 zo dňa 25.01.2005 v znení neskorších 
zmien  sa mení takto: 
1. Časť 3.  Počet  prípojok sa mení a znie:    

„3. Počet prípojok:  110“      
2.  Časť 4. Ponuka programových služieb znie:    
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„4.  Ponuka programových služieb:   
základný súbor:  
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza,  JOJ, Prima, TA 3, SAT 1, PRO 7, RTL, 

Eurosport, ORF 1, ORF 2, ČT 1, ČT 2, MUSIC BOX,  TELEVÍIZO 
rozšírený súbor: - 
 
rozhlasové programové služby:    Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina“    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/729: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1057-LO/D-3575/2008   
písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania, Jánovi Macekovi a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 07.11.2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 145-LO/D-2001/2008 zo dňa 19.05.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/251 
ÚK: Pohronská televízna spoločnosť, Žiar nad Hronom    
 
Uznesenie č. 08-17/3.644: 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. 145-LO/D-2001/2008  zo dňa 19.05.2008, posúdila oznámenie zmeny 
registrácie č. TKR/251, doručené Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka 
konania - spoločnosti: 
 
Pohronská televízna spoločnosť, s.r.o.  
Nám. Matice slovenskej 6 
965 01 Žiar nad Hronom 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní  vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení  

 
registráciu retransmisie č. TKR/251 takto: 
 
údaje v rozhodnutí  o registrácii retransmisie č. TKR/251/2006 zo dňa 04.04.2006  sa menia  
nasledovne: 
 
Bod č. 4. Ponuka programových služieb sa mení a znie: 
Televízne programové služby: 
Základný súbor: 
Minimálna ponuka (MINI):  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ATV infokanál 
 
Rozšírený súbor: 
Základná ponuka (BASIC):  STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, ČT2,Galaxie sport, CS 

film, Eurosport, Eurosport 2, TV5, BBC World, Minimax/A+, 
FilmBox, MusicBox, MTV 1, VH 1, Hallmark, Romantica 2, 
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Nautik TV, Discovery, Animal planet, Prima TV, TV Deko, TV 
Paprika, Sport 1 CZE, TV Patriot, EuroNews, CNN Int., Discovery 
Travel&Living, Discovery ScienceEU, DiscoveryWorld (Civ.), TV 
LUX. 

 
 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, 
Rádio Regina, Rádio Patria  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/730: 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/251 v  SK č.: 145-LO/D-
2001/2008, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Pohronská televízna spoločnosť, s.r.o., Žiar 
nad Hronom a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.11.2008     Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 1052-LO/D-3506/2008 zo dňa 11.09.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/189 
ÚK: TS, s.r.o., Veľký Meder    
 
Uznesenie č. 08-17/4.645: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 1052-LO/D-3506/2008 zo dňa 11.09.2008,  posúdila žiadosť o zmenu 
registrácie č. TKR/189, doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka 
konania - spoločnosti: 
 
TS, s.r.o. 
Lesná č. 2044/95 
932 01 Veľký Meder 
 
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/189 nasledovne:    
 
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/189/2001 zo dňa 21.08.2001 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa v bode 4. Ponuka programových služieb, v časti  4.1-4.4 mení a znie  takto: 
  
„ 4.1 KDS Kolárovo:   
  Televízne programové služby:  

     Základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, TA3,  GÚTA TV, ORF 1, 
DUNA TV, M1, M2, RTL Klub 

     Rozšírený súbor:  STV 1, STV 2, Trojka,  TV Markíza, TA3,  GÚTA TV, 
ORF 1, DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, JOJ, 
TELEVIZO, ČT 1, JETIX, National Geographic 
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Channel, Fashion TV, Travel, Eurosport, Magyar ATV, 
MTV Europe, Eurosport 2, RTL, VOX, Viasat History, 
Spice Platinum, Film+, Viasat Explorer, 
Fishing&Hunting, DOQ  

    Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio_FM; VIVA 
 
  4.2 KDS Okoč:  
  Televízne programové služby:  

     Základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, TA3,  STUDIO PLUS  TV, 
ORF 1, DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, CNN 

     Rozšírený súbor:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, TA3,  STUDIO 
PLUS  TV, ORF 1, DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, 
CNN, JOJ, TELEVIZO, ČT 1, JETIX, National 
Geographic Channel, Fashion TV, Travel, Eurosport, 
Magyar ATV, MTV Europe, Eurosport 2, RTL, VOX, 
Viasat History, Spice Platinum, Film+, Viasat Explorer, 
Fishing&Hunting, DOQ  

 
    Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio_FM; VIVA 

 
 
  4.3 KDS Čilizská Radvaň - Baloň:  
   Televízne programové služby:  

     Základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, TA3,  ORF 1, DUNA TV, 
M1, M2, RTL Klub 

     Rozšírený súbor:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, TA3,  ORF 1, 
DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, JOJ, TELEVIZO, ČT 
1, JETIX, National Geographic Channel, Fashion TV, 
Travel, Eurosport, Magyar ATV, MTV Europe, 
Eurosport 2, RTL, VOX, Viasat History, Spice Platinum, 
Film+, Viasat Explorer, Fishing&Hunting, DOQ  

 
     Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio_FM; VIVA 

  4.4 KDS Veľký Meder:  
  Televízne programové služby:  

     Základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3,  STUDIO 
PLUS  TV, ORF 1, DUNA TV, M1, M2, RTL Klub, 
CNN 

     Rozšírený súbor:  STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA3,  
STUDIO PLUS  TV, ORF 1, DUNA TV, M1, M2, 
RTL Klub, CNN, TELEVIZO, ČT 1, JETIX, National 
Geographic Channel, Fashion TV, Travel, Eurosport, 
Magyar ATV, Minimax,  Eurosport 2, RTL, VOX, 
Viasat History, Spice Platinum, MTV Europe,  Film+, 
Viasat Explorer, Fishing&Hunting, DOQ 

    Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio_FM; 
VIVA. “ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/731: 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/189 v SK č.: 1052-LO/D-
3506/2008, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti TS, s.r.o., Veľký Meder a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 07.11.2008          Z: LO 
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K bodu 5/ 
SK: 1050-LO/D-3439/2008 zo dňa 05.09.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o udelenie licencie č. R/66 
ÚK: D. EXPRES, a.s., Bratislava    
Uznesenie č. 08-17/5.646: 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. 1050-LO/D-3439/2008 zo dňa 05.09.2008 posúdila  doručené oznámenie 
podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
D.EXPRES, a. s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava  
 
z dôvodu zmeny programovej služby  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/66 na rozhlasové vysielanie   nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien a doplnení 
sa mení v časti III.  takto: 
 

„ III. 
Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby  doručenej Rade dňa  
05.09.2008 ( č.p.d. 3439/2008): 
1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo: min.8,96% 
1.2 Publicistika:  

 1.2.1 Politická publicistika: min.0,7% 
 1.2.2 Ostatná publicistika: 0% 

1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1.3.1 Programy pre deti: 0% 
 1.3.2 Náboženské programy: 0% 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0% 
 1.3.4 Zábavné  programy: 0% 
 1.3.5 Hudobné programy: min. 2,4% 
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového 

vysielacieho času:0 % 
3. Podiel vysielacieho času  (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 

záujme: min. 9,66% 
4. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 

Jednotného systému označovania programov ( Vyhláška MK SR 589/2007).“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/732: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 1050-LO/D-
3439/2008 a zašle ho účastníkovi konania, spol. D.EXPRES, a.s. Bratislava 
T: 07.11.2008          Z: LO 
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K bodu 6/  
SK: 1051-LO/D-3508/2008  zo dňa 11.09.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie  č. T/42 
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder    
 
Uznesenie č. 08-17/6.647: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 1051-LO/D-3508/2008  zo dňa 11.09.2008, 
posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/42 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č.  
308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
František Kováts- STUDIO PLUS TV 
Lesná 2044/95 
932 01 Veľký Meder 
 
z dôvodu zmeny programovej služby a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

mení 
 

licenciu č. T/42 na televízne vysielanie nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie  č. T/42/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskorších zmien sa 
menia a v úplnom znení sú nasledovné:  
 
Článok III. sa mení a znie: 
1.  Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby zo dňa 

11.09.2008 ( č.p.d. 3508 ) a dňa 24.09.2008: 
 pre obce:  Okoč a Veľký Meder 

a) Programová služba (100%): 
     1. Doplnkové vysielanie – max. 84% 
     2. Programy – min.16 % 
b) Programy : (100%): 
    1. Spravodajstvo:  - 0 % 
    2. Publicistika: - 100 % 
        2.a. Politická  publicistika – 0 % 
        2.b. Ostatná publicistika – 100 % 
    3. Dokumentárne programy – 0 % 
    4. Dramatické programy –  0 % 
    5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – 0 % 
    6. Hudobné programy – 0 % 
    7. Vzdelávacie programy – 0 % 
    8. Náboženské programy – 0 % 
    9. Šport – 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: 3% 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi : podľa § 23 a § 
25  zákona č. 308/2000Z.z.  
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4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. : vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti 

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

6. Špecifikáciu stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby:  teletext nevysiela“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/733: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie v správnom konaní č. 
1051-LO/D-3508/2008, zašle ho účastníkovi konania, Františkovi Kovátsovi, bytom Veľký Meder a 
 vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.11.2008           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 1049-LO/D-3531/2008  zo dňa 16.09.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: Zdenko Šmondrk - REGNO, Nová Baňa       
ÚP: 10:00 hod. 
 
Uznesenie č. 08-17/7.648: 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. 1049-LO/D-3531/2008  zo dňa 16.09.2008,  posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na televízne vysielanie  účastníka konania: 
 
Zdenko Šmondrk - REGNO 
Nábrežná č. 97/16 
968 01 Nová Baňa 
 
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 Zdenkovi Šmondrkovi, 
bytom Nádražná 97/16, Nová Baňa  
  
 

licenciu č. T/220 
na televízne vysielanie  za týchto podmienok: 

 
I. 
 

(1) Názov programovej služby: REGNO TV 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 13 hod. denne/91 hod. týždenne  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny  
(5) Jazyk vysielania: slovenský 

II.  
 

Právne skutočnosti : 
1.  Zdenko Šmondrk, bytom Nádražná 97/16, Nová Baňa  
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2. Ďalšie právne skutočnosti: podľa výpisu zo Živnostenského  registra Obvodného úradu v Žiari 
nad Hronom:  obchodné meno: Zdenko Šmondrk – REGNO, živnostenský register:č. 680-13274 zo 
dňa 23.07.2008.  

 
III. 

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

dňa 16.09.2008 (č.p.d.3531/08), doplnenej dňa 19.09.2008. 
a/ Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max. 100,0 % 
2. Programy: min. - 0% 
b/ Programy (100%):  
1. Spravodajstvo: - 
2. Publicistika:   
 2.1 Politická publicistika: 0,0% 
 2.2 Ostatná publicistika: 0,0 % 
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: 0,0 % 
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: 0 % 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam: nevzťahuje sa na lokálne vysielanie 
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 Nová Baňa na  základe registrácie č. 

TKR/98, prevádzkovanej  R. Majkútom - Mlok, Levice  
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD , CD, 

VHS v zodpovedajúcej kvalite 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/734: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o udelení licencie v správnom konaní č. 
1049-LO/D-3531/2008, zašle ho účastníkovi konania, Zdenkovi Šmondrkovi, bytom Nová Baňa a 
vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.11.2008          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 1036-LO/D-3440/2008 zo dňa 05.09.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/257 
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ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-17/8.649: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 a § 5 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. 1036-
LO/D-3440/2008 zo dňa 05.09.2008, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. 
TKR/257 z dôvodu zmeny obsahu programovej ponuky účastníka konania 

 
Orange Slovensko, a.s. 
Prievozská 6/A 
821 09 Bratislava 
 
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/257 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/257/2006 zo dňa 04.07.2006 sa menia a v úplnom 
znení znejú takto: 
 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: V zmysle oznámenia spoločnosti 

Orange Slovensko, a.s., Telekomunikačnému úradu SR zo dňa 14.04.2004.  
 
1.1. Hlavná stanica:  
 - Kopčianska 20/C, Bratislava. 

  
 1.2. Spôsob vykonávania retransmisie: 
  - prostredníctvom káblového distribučného systému (KDS), 
  - prostredníctvom verejnej rádiovej (bezdrôtovej) elektronickej komunikačnej siete. 
   

 2.    Územný rozsah retransmisie: územie Slovenskej republiky 
 
3.    Počet  prípojok: 210 000            
 
4.    Ponuka programových služieb:   
4.1. Základný súbor  
       televízne programové služby:    STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA3, ORF 1, 

ORF 2, Magyar TV, ČT 1, ČT 2, PRO7, RTL, BBC 
World, ČT 24, Eurosport, Eurosport 2, Zone Reality, 
Discovery Channel, MTV Europe, Spektrum, VH1 
Europe, National Geographic, TELEVÍZO, CNN, 
Cartoon Network, Jetix, Fashion TV 

     rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio EXPRES, FUN 
RADIO, RÁDIO LUMEN, Rádio HEY, VIVA, rádio 
OKEY, Jemné melódie, Radio Oldies, Classic Rock, 
Modern Rock, Radio Dance, Smooth Jazz, 99JAMZ 
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4.2. Základný balík: STV1, STV2, Trojka, TV Markíza, JOJ, TA3, ČT1, 
ČT2, ČT24, Magyar TV1, Magyar TV2, ORF1, ORF2 

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

Rádio_FM, Rádio Regina; FUN RADIO, Rádio 
LUMEN, Rádio HEY, VIVA, rádio OKEY, Rádio 
EXPRES, Jemné Melódie, Radio Oldies, Classic Rock, 
Modern Rock, Radio Dance, Smooth Jazz, 99JAMZ 

     
4.3. MIX: Zone Club, FILM+, Viasat Explorer/Spice, Viasat History, TV Óčko, ESPN, CS Film, 

Sport 1, FILMBOX, AXN 
  

4.4. Cinemax balík: Cinemax, Cinemax 2 
  

4.5. HBO balík: HBO, HBO 2, 
  
4.6. Balík pre dospelých: Hustler TV, XXX Xtreme, FILMBOX EXTRA 
  
4.7.  Základný balík televíznych programových služieb poskytovaný prostredníctvom verejnej 

rádiovej elektronickej komunikačnej siete: STV1, STV2, TV Markíza, TA3, ČT 24, 
Mooby Music TV, TV Óčko, Music Box, E24 TV-erotika, JOJ 

  
4.8. Športový balík: Eurosport, Eurosport 2, ESPN, Galaxie Sport, Sport 1, Viasat Explorer/Spice 
  
4.9. Detský a hudobný balík: Jetix, Jetix Play, Cartoon Network, MTV Europe, VH1, TV Óčko 
  
4.10. Dokumentárny balík: Spektrum, Discovery Channel, Viasat History, National Geographic, 

Zone Reality, TELEVÍZO 
  
4.11. Rodinný balík 1: PRO 7, RTL, Music Box, CS Film, AXN, Fashion TV 
  
4.12. Rodinný balík 2: BBC World, CNN, FILM+, FILMBOX SD, SAT1, Zone Club 
  
4.13. Rodinný balík 3: AXN Sci-fi, AXN Crime, DOQ, FUN 1, bebe tv, LUXE, World Fashion, 

Mezzo TV, RTL klub, RTL 2 
  
4.14. Balík Nonstop kino HD: Nonstop kino HD, FILMBOX EXTRA 
  
4.15. Balík Cinemax + Balík HBO: Cinemax, Cinemax 2, HBO, HBO 2 
 
4.16. Balík medzinárodných programov: 3sat, ARD, ARTE, BR, Canal 24 Horas, Deutsche 

Welle, Duna TV, Duna II, FR2, FR3, France 24 AJ, France 24 FR, HR, HRT 1 –Croatia, HRT 2 
– Croatia, KABEL 1, Kidsco, Kinderkanal, N-24, NDR, NeunLive, n-tv, RAI UNO – Italia, 
RBB, RTVE – Espana, Russia 1, Super RTL, SWR, TV 5 Europe, TV Noe, TV Polonia, TVA, 
TVP Kultura, Viva, VOX, WDR, ZDF, ZDF dokukanal, ZDF theaterkanal 

  
4.17. Prémiový balík programov pre dospelých: FILMBOX EXTRA, Hustler TV, XXX Xtreme 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/735: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/257 v SK: 1036-LO/D-3440/2008 a zašle ho účastníkovi konania (Orange 
Slovensko, a.s., Bratislava) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.11.2008          Z: LO 
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K bodu 9/ 
SK: 1056-LO/D-3571/2008 zo dňa 18.09.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o udelenie licencie č. R/95 
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca 
 
Uznesenie č. 08-17/9.650: 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. 1056-
LO/D-3571/2008 zo dňa 18.09.2008, posúdila oznámenie o zmene licencie č. R/95 účastníka 
konania (ďalej aj „ÚK“) 

 
MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o. 
Nová Bošáca 502 
913 08 Nová Bošáca 
 
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 § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu č. R/95 zo dňa 07.11.2006 v znení neskorších zmien takto: 

 
Čl. II. sa mení a znie: 
Právne skutočnosti:  

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 
08.09.2008, Oddiel: Sro, vložka číslo 15972/R 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 08.09.2008, Oddiel: Sro, 
vložka číslo 15972/R 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/736: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1056-LO/D-3571/2008 zo dňa 
18.09.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MEDIAPOLIS 
HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca.  
T: 07.11.2008          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
Šetrenie sťažností 
SK: 868-LO/D-2169/2006 zo dňa 09.11.2006 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
ÚK: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Moldava nad Bodvou 
 
Uznesenie č. 08-17/10.651: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 
až 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 § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 868-LO/D-2269/2006 zo dňa 09.11.2006, posúdila  
žiadosť doručenú podľa § 46 zákona č. 308/2000 Z.z. o udelenie  predchádzajúceho súhlasu 
s prevodom obchodných podielov účastníkov konania 
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RÁDIOMÉDIA s.r.o. 
Rožňavská 644/16 
045 01 Moldava nad Bodvou 
 
a 
 
Gabriel Fazekaš 
Rožňavská 644/16 
045 01 Moldava nad Bodvou 
 
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 v zmysle ustanovenia § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

z a s t a v u j e  
 
správne konanie č. 868-LO/D-2169/2006 z dôvodu, že zistila, že nie je príslušná na konanie a vec 
nemožno postúpiť príslušnému orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/737: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 868-LO/D-2169/2008 zo dňa 
09.11.2006 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania, spoločnosti RÁDIOMÉDIA 
s.r.o., Moldava nad Bodvou a Gabrielovi Fazekašovi, Moldava nad Bodvou. 
T: 07.11.2008          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 1048-LO/D-3533/2008 zo dňa 16.09.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o udelenie licencie č. T/84 
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-17/11.652: 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. 1048-
LO/D-3533/2008 zo dňa 16.09.2008, posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/84 účastníka 
konania (ďalej aj „ÚK“) 

 
Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. 
Matejkova 20 
841 05 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 § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 
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licenciu č. T/84 zo dňa 07.07.1997 v znení neskorších zmien takto: 
 
Čl. II. sa mení a znie: 
„Právne skutočnosti:  

3. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo 
dňa 22.08.2008, oddiel: Sro, vložka číslo: 11557/B, 

4. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 22.08.2008, oddiel: Sro, 
vložka číslo: 11557/B.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/738: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1048-LO/D-3533/2008 zo dňa 
16.09.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Karloveská 
realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava. 
T: 07.11.2008          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 221-LO/D-2817/2008 zo dňa 09.07.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/216 
ÚK: BMU, s.r.o., Zuberec 
 
Uznesenie č. 08-17/12.653: 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. 221-LO/D-2817/2008 zo 
dňa 09.07.2008,  posúdila oznámenie o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu 
retransmisie č. TKR/216 účastníka konania: 
 
BMU, s.r.o. 
Andreja Bažíka 510 
027 32 Zuberec 
 
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. 

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/216 takto: 

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/216/2003 zo dňa 18.02.2003 sa menia takto: 
           
Bod „4. Ponuka programových služieb“ sa mení a znie: 
„Základná televízna programová služba: STV1, STV2, TV Markíza, JOJ, TA3, Hallmark Channel, 
Discovery Channel 
  
Rozšírená televízna programová služba: Trojka, ČT1, ČT2, Eurosport, KIKA, TV LUX, Animal 
Planet, TELEVÍZO, PRIMA. “ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-17/739: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 221-LO/D-2817/2008 zo dňa 
09.07.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (BMU, s.r.o., Zuberec) 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.11.2008          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 1047-LO/D-3358/2008  zo dňa 26.08.2008 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/36 
ÚK: Ing. Ján Heššo, STAS - servis, Považská Bystrica 
 
Uznesenie č. 08-17/13.654: 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. 1047-LO/D-3358/2008 zo dňa 26.08.2008, posúdila žiadosť 
o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/36 účastníka konania: 

 
Ing. Ján Heššo, STAS- servis 
Zákvašov 1518/52-16 
017 01 Považská Bystrica 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

zrušuje 
 
registráciu retransmisie č. TKR/36 účastníka konania Ing. Ján Heššo, STAS- servis 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/740: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1047-LO/D-3358/2008 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania. 
T: 07.11.2008          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 1045-LO/D-2580/2008 zo dňa 24.06.2008 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o., Martin 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Uznesenie č. 08-17/14.655: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán vecne 
príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie 
č. T/73, doručenú Rade dňa 24.06.2008, vysielateľa:  
 
Televízia Turiec, s.r.o. 
Moskovská 1 
036 01 Martin 
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a po vyhodnotení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa § 52 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

predlžuje platnosť licencie  
 

na televízne vysielanie č. T/73  do 28. 11. 2020  
 

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

mení 
 
licenciu na televízne  vysielanie č.T/73 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/73/96 zo dňa 17.09.1996  v znení neskoršie vykonaných zmien 
sa mení a v  úplnom znení znie takto: 
 

 „I. 
 
(1) Názov programovej služby: Televízia Turiec (TVT) 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne 
(4) Územný rozsah vysielania: regionálny – KDS spoločnosti Martico s.r.o., Martin, M- Elektronik, 

s.r.o., Martin,  GAYA, s.r.o., Martin ; územný rozsah : Martin, Vrútky, Sučany, Turčianske 
Teplice, Turany 

 
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 Žilina,  vložka číslo: 3223/L, 
oddiel: Sro, zo dňa 17.06.2008 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina,  vložka číslo: 3223/L, oddiel: Sro, zo dňa 
17.06.2008 

 
    III. 

 
1.) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 16.09.2008 (č.d.p. 3532/2008) 
a) Programová služba (100%): 
1. Doplnkové vysielanie – max. 83,5 % 
2. Programy – min. 16,5 %  
 
b) Programy: (100%) 

1. Spravodajstvo – 60 % 
2. Publicistika:  
   2.1. polit. publicistika – 0 % 
   2.2. ostatná publicistika – 24 % 
3. Dokumentárne programy – 16% 
4. Dramatické programy –  0% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – 0 % 

 18



6. Hudobné programy – 0 % 
7. Vzdelávacie programy – 10 % 
8. Náboženské programy – 0 % 
9. Šport – 0 % 

 
2.) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 10 % 
 
3.) Navrhovaná suma, alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej 
programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 2.000.000,- 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: podľa §23 až §25 
zákona č.308/2000 Z. z. 
 
8.) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 
Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 3.12.2007, zákon č. 589/2007 Z. z. 
 
9.) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti 
 
10. ) Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za bežný mesiac, 
určený z celkového vysielacieho času: 0% 
 

IV. 
 
1.1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti Martico s.r.o., Martin, 
prostredníctvom KDS spoločnosti M- Elektronik, s.r.o., Martin a prostredníctvom KDS spoločnosti 
GAYA, s.r.o., Martin.  
1.2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/27 spoločnosť Martico s.r.o., Martin, na základe rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/115 spoločnosť M- Elektronik, s.r.o., Martin a na základe 
rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/292 spoločnosť GAYA, s.r.o., Martin.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/741: 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. 1045-LO/D-2580/2008, zašle ho 
účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 07.11.2008          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 1044-LO/D-3489/2008 zo dňa 10.09.2008 
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vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-17/15.656: 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. 1044-
LO/D-3489/2008 zo dňa 10.09.2008, posúdila oznámenie o zmene licencie č. R/84 účastníka 
konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/84 nasledovne: 
 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/84/2003 zo dňa 19.11.2003 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 

 
1. V článku I. sa pridáva bod 7., ktorý znie:  
 
,,7. Spôsob vysielania:  
- terestriálne  
- prostredníctvom satelitu“ 
 
2. V článku IV. sa pridáva bod 4., ktorý znie: 

 
,,4.  Vysielanie sa realizuje prostredníctvom satelitu Astra, na pozícii 23,5 ° východne. 
Prevádzkovateľom satelitu je spoločnosť Towercom, a.s., Bratislava.“  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/742: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1044-LO/D-3489/2008 zo dňa 
10.09.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania (TAM ART 
PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava). 
T: 07.11.2008          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 1054-LO/D-3335/2008 zo dňa 22.08.2008 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-17/16.657: 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. 1054-
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LO/D-3335/2008 zo dňa 22.08.2008, posúdila oznámenie o zmene licencie č. R/84 z dôvodu zmeny 
právnych skutočností účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/84 nasledovne: 
 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/84/2003 zo dňa 19.11.2003 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
Bod II. Právne skutočnosti sa mení a znie: 

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

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava zo dňa 
22.08.2008, Oddiel: Sro, vložka číslo 39479/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:  podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava zo dňa 22.08.2008, Oddiel: Sro, vložka číslo 
39479/B“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/743: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1054-LO/D-3335/2008 zo dňa 
22.08.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania (TAM ART 
PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava). 
T: 07.11.2008          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 71-LO/D-579/2008 zo dňa 04.02.2008 
vo veci žiadosti o zrušenie licencie na  rozhlasové vysielanie podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: VM SERVIS, s.r.o., Martin 
 
Uznesenie č. 08-17/17.658: 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. 
71-LO/D-579/2008 zo dňa 04.02.2008 vo veci žiadosti o zrušenie licencie na rozhlasové vysielanie 
účastníka konania: 
 
VM SERVIS, s.r.o. 
Björnsonova 4806/3  
Martin 036 01 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

r o z h o d n u t i e :  
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Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 71-LO/D-579/2008 zo dňa 04.02.2008 z dôvodu, že účastník konania na výzvu 
správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti 
zastavenia konania poučený.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/744: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 71-LO/D-579/2008 zo dňa 
04.02.2008  písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti VM SERVIS, 
s.r.o., Martin. 
T: 07.11.2008          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
Dohľad nad dodržiavaním povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: VM SERVIS, s.r.o., Martin 
 
Uznesenie č. 08-17/18.659: 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 VM SERVIS, s.r.o., 
Martin, držiteľ licencie č. R/84 vo veci možného porušenia ustanovenia § 54 ods. 1 písm. c) a §51 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/745: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. c) a §51 ods.1 
zákona č. 308/2000 Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa 
doručenia upovedomenia. 
T: 07.11.2008          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
SK: 1043-LO/D-1454/2008 zo dňa 03.09.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/130 
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov, Bardejov 
 
Uznesenie č. 08-17/19.660: 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. 1043-LO/D-1454/2008 zo dňa 03.09.2008, posúdila žiadosť 
o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/130, doručenú Rade 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, účastníka konania: 
 
Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov  
Tačevská 1660 
085 01 Bardejov 
 
a po zistení potrebných podkladov 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 :  
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Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

m e n í  
 

registráciu retransmisie č. TKR/130 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/130/1999 zo dňa 22.01.1999 v znení 
neskorších zmien a doplnkov sa menia takto: 
Bod IV. Ponuka programových služieb sa mení a znie: 

 
„Ponuka programových služieb: 
a) základná programová ponuka: 

a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, STV 3, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, 
ARTE, PRO 7, VIVA; 

b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Jemné 
melódie 

 
b) rozšírená programová ponuka: - “ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/746: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1043-LO/D-1454/2008 
písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Okresné stavebné bytové družstvo 
Bardejov, Bardejov) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.11.2008                   Z: LO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3384/170-2008      
(na vysielanie programu Zahraničnopolitický komentár týždňa z dňa 31.8.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3384/170-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 08-17/20.661: 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. 3384/170-2008 smerujúcu voči vysielaniu Slovenského rozhlasu, 
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. 08-17/747: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.10.2008                   Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2892/152-2008      
(na vysielanie programu Banán radí z dňa 18.6.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2892/152-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 08-17/21.662: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
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a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s odvysielaním programu Banán radí dňa 18.06.2008 o cca 21.55 hod. 
z dôvodu jeho možného nesprávneho zaradenia do vysielania pred 22.00 hod.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/748: 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: 21.10.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-17/749: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.10.2008          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3171/164-2008       
(na vysielanie programu Téma redaktora - A szerkesztő témája z dňa 29.7.2008) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 3171/164-2008 smerujúcej proti vysielaniu SRo – Rádio Patria 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 08-17/22.663: 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 Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia § 
32 ods. 12 a § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 29.07.2008 odvysielal v 
programe Téma redaktora (A szerkesztő témája) informácie o rockovej opere Kráľ Štefan, ktoré 
mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z. a  informácie 
o hosťoch pozvaných na predstavenie Kráľ Štefan, ktoré mohli naplniť definíciu politickej reklamy 
podľa § 32 ods. 11 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/750: 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: 21.10.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-17/751: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.10.2008          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažností 
Sťažnosti č. 3110/158-2008 a 3114/159-2008       
(na vysielanie programu Kriminoviny z dňa 24.7.2008)  
Správa o šetrení sťažností č. 3110/158-2008 a 3114/159-2008 smerujúcich proti vysielaniu televízie 
JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 08-17/23.664: 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 
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(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 24.07.2008 o cca 19:00 hod. odvysielal v programe Krimi Noviny 
príspevok Kde skončí Mustafa, v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť 
objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a oddelenie názorov a hodnotiacich 
komentárov od informácií spravodajského charakteru. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/752: 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: 21.10.2008          Z: PKO 
  
Úloha č. 08-17/753: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.10.2008          Z: PgO 
  
Uznesenie č. 08-17/23.665: 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 MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 24.07.2008 o cca 19:00 hod. odvysielal v programe Krimi Noviny 
príspevok Kde skončí Mustafa, z dôvodu možného zásahu do ľudskej dôstojnosti dotknutej osoby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/754: 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: 21.10.2008          Z: PKO 
  
Úloha č. 08-17/755: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.10.2008          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2777/149-2008      
(na vysielanie programu Paľba z dňa 16.06.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2777/149-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-17/24.666: 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. 2777/149-2008 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. 08-17/756: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.10.2008          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
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Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3073/155-2008      
(na vysielanie programu Zločin v sutane z dňa 17.07.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3073/155-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-17/25.667: 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. 3073/155-2008 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. 08-17/757: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.10.2008   Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.34/08/TV o monitorovaní vysielania Televízie mesta Dolný Kubín. 
(monitorovaný deň: 14.5., 16.5.2008) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.              číslo licencie:T/86 
 
Uznesenie č. 08-17/26.668: 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. 34/2008/TV o monitorovaní 
vysielania Televízie mesta Dolný Kubín konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 
14.05.2008 a 16.05.2008 vysielateľa Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o. s licenciou č. T/86 nebolo 
zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/758: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 17.10.2008          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.10/08/Ro o monitorovaní vysielania FUN Radia 
(monitorovaný deň: 12.9. a 14.9.2008) 
Vysielateľ: RADIO a.s.              číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 08-17/27.669: 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. 10/08/Ro o monitorovaní vysielania 
FUN Radia konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 12.09.2008 a 14.09.2008 vysielateľa 
RADIO a.s. s licenciou č. R/71 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/759: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 17.10.2008          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 

 26



Kontrolný monitoring 
Správa č.54/08/TV o monitorovaní vysielania TOP-TV 
(monitorované dni: 16. a 23.8.2008) 
Vysielateľ: VEPROS spol. s r.o., Topoľníky              číslo licencie: T/82 
 
Uznesenie č. 08-17/28.670: 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 VEPROS spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s neposkytnutím súvislých záznamov vysielania z dní 16.08.2008 a 23.08.2008 na 
vyžiadanie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/760: 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: 21.10.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 08-17/28.671: 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 VEPROS spol. s r.o., 
Topoľníky, držiteľ licencie č. T/82, vo veci možného porušenia ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/761: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia. 
T: 07.11.2008          Z: LO 
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.9/08/Ro o monitorovaní vysielania  Rádia Slovensko – Slovenský rozhlas 1 
(monitorovaný deň: 5.5. – 9.5. 2008) 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 08-17/29.672: 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 Slovenskému rozhlasu, vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia § 
38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 08.05.2008  o cca 12:00 hod. odvysielal 
sponzorovaný program Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji, Kanada 2008, ktorý nebol na začiatku 
programu označený názvom, resp. logom sponzora. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/762: 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: 21.10.2008          Z: PKO 
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Úloha č. 08-17/763: Kancelária Rady zašle Rozhlasovej rade informáciu o výsledku monitorovania. 
T: 17.10.2008          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 197-PgO/O-2528/2008 zo dňa 17.06.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1373/97-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny / Kostol ozdobili ikebanou z truhly / 24.03.2008) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-17/30.673: 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 
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. 197-PgO/O-2528/2008,  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. 
s r.o., 
 

p o r u š i l 
 

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

tým, 
 
že v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 24.03.2008 o cca 19:00 hod. odvysielal 
príspevok Kostol ozdobili ikebanou z truhly, 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. 
 
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. 08-17/764: 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: 07.11.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-17/765: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 17.10.2008          Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 196-PgO/O-2527/2008 zo dňa 17.06.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1884/116-2008 a 1886/120-2008 smerujúcich proti 
vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 32 ods. 4  písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Jericho / 28.04.2008 a 29.04.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                              číslo licencie: T/39   
 
Uznesenie č. 08-17/31.674: 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 
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(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 196-PgO/O-2527/2008 MAC TV s.r.o.  

 
p o r u š i l  

 
povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
tým, 

 
že dňa 28.04.2008 o cca 22:21hod. a 23:12hod. a dňa 29.04.2008 o cca 18:49hod. 

dvysielal upútavku na program Jericho, ktorá vyvolala  u ľudí pocit strachu, o 
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. 08-17/766: 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: 07.11.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-17/767: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.10.2008          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 200-PgO/O-2531/2008 zo dňa 17.06.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1630/106-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Liptov 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Liptovské noviny / 01., 02., 03., 04.04.2008) 
ÚK: TV Liptov s.r.o.                                                                        číslo licencie: T/162      
 
Uznesenie č. 08-17/32.675: 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. 200-PgO/O-2531/2008 TV Liptov, s.r.o.  

porušil 

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

tým, 
 
že v programe Liptovské noviny v dňoch 01.04.2008 o cca 18.30 hod., 21.00 hod. a 23.30 hod., 
02.04.2008 o cca 06.00 hod., 08.30 hod., 11.00 hod., 13.30 hod., 16.00 hod., 18.30 hod., 21.00 hod. 
a 23.00 hod., 03.04.2008 o cca 06.00 hod., 08.30 hod., 11.00 hod., 13.30 hod., 16.00 hod., 18.30 
hod., 21.00 hod. a 23.00 hod. a 04.04.2008 o cca 06.00 hod., 08.30 hod., 11.00 hod., 13.30 hod. a 
16.00 hod. odvysielal vyjadrenia primátora mesta Liptovský Mikuláš k priebehu zasadnutia 
mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, čím došlo k nezabezpečeniu objektívnosti 
a nestrannosti, 
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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. 08-17/768: 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: 07.11.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-17/769: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.10.2008   Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 201-PgO/O-2532/2008 zo dňa 17.06.2008 
Doplnenie: Správa č. 15/08/TV o monitorovaní STV   
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Postav dom, zasaď strom / 12.04.2008) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 08-17/33.676: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 201-PgO/O-2532/2008 Slovenská televízia, vysielateľ 
na základe zákona 
 

porušil  
 

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 12.04.2008 o cca 12:54 hod. odvysielal program Postav dom, zasaď strom, v ktorom 
nezabezpečil, aby sponzorovaný program priamo nepodporoval predaj, nákup ani prenájom tovarov 
alebo služieb sponzora, a to najmä osobitnými propagačnými zmienkami o uvedených výrobkoch 
alebo službách v týchto programoch 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa 
§ 67 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „ Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila. " 
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V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, 
VS***08,KS6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/770: 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: 07.11.2008          Z: PKO 
 
34/Rôzne 
1/ Zápisnica z rozporového konania 
 
Rada berie na vedomie zápisnicu z rozporového konania uskutočneného dňa 29.9.2008 na 
Ministerstve zdravotníctva SR k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z.z. 
o omamných, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení 
zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisi a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciach v znení neskorších predpisov.  
 
2/ Programové typy, programy vo verejnom záujme (právny rámec, definície, špecifikácia,     
metodika výpočtu).
 
Uznesenie č. 08-17/34.677: Rada pre vysielanie a retransmisiu pripomienkovala materiál 
Programové typy, programy vo verejnom záujme (právny rámec, definície, špecifikácia, metodika 
výpočtu). 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/771: Kancelária Rady zapracuje pripomienky do materiálu a predloží ho na 
najbližšie rokovanie Rady. 
T: 17.10.2008         Z: PgO, OEV 
 
3/ Návrh rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu na rok 2009 
 
Uznesenie č. 08-17/34.678: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh  rozpočtu na rok 
2009. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-17/772: Rada ukladá Kancelárii Rady pre vysielanie a retransmisiu predložiť tento 
návrh výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a média . 
T: 15.10.2008         Z: RK, OEV 
 
V Bratislave dňa 07.10.2008 
 
 
         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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