
Zápisnica č. 19/2008 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 04.11.2008 

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

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 1114-LO/D-4094/2008 zo dňa 21.10.2008 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/131 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Fiľakovo 
 
3/ SK: 1112-LO/D-3940/2008 zo dňa 10.10.2008 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/263 
ÚK: MICRONET a.s., Bratislava 
 
4/ SK: 1119-LO/D-4180/2008 zo dňa 22.10.2008 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/161 
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava 
 
5/ SK: 1107-LO/D-4065/2008 zo dňa 17.10.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/97 
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina 
 
6/ SK: 1116-LO/D-4118/2008 zo dňa 20.10.2008 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
 
7/ SK: 1113-LO/D-4135/2008 zo dňa 21.10.2008 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/77 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce 
 
8/ SK: 1071-LO/D-3862/2008 zo dňa 02.10.2008 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/152 
ÚK: CREATV spol. s r.o., Košice 
        Marcel Děkanovský 
        Eva Děkanovská 
        INTERACTIVE TV, a.s., Praha 
 
9/ Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.   
Držiteľ licencie: i-COMMERCE, s.r.o., Bratislava, T/164 
 
10/ SK: 1074-LO/D-3914/2008 zo dňa 08.10.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č.TKR/233 
ÚK: DRUŽSTVO  BELSAT, Belá nad Cirochou       
 
11/ SK: 1075-LO/D-3902/2008 zo dňa 07.10.2008 
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vo veci oznámenia o zmene údajov v licencii č. R/97 
ÚK: ČH HORNETS, s.r.o., Košice        
 
12/ SK: 129-LO/D-1674/2008 zo dňa 21.04.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/238 
ÚK: AVC spol. s r.o., Bratislava 
 
13/SK: 1055-LO/D-3310/2008 zo dňa 21.08.2008 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
ÚK: mojeradio, a.s., Bratislava 
      Martin Lengyel, Bratislava 
      JUDr. Ivan Ikrényi, Štúrovo 
ÚP: 10:00 hod.
 
14/Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3300/167-2008      
(na vysielanie programov Paľba z dní od 7.1.2008 do 30.6.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3300/167-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3662/177-2008        
(na vysielanie Rádiožurnál zo dňa 6.9.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3662/177-2008  smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona   
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3322/166-2008      
(na vysielanie Teleráno z dňa 22.8.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3322 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 
17/Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3211/165-2008      
(na vysielanie programu DNES zo dňa 05.08.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3211/165-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie:T/41  
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3194/162-2008, 3195/163-2008      
(na vysielanie programu Sobotné dialógy z dní 26.1.2008, 23.2.2008, 29.3.2008, 26.4.2008, 
7.6.2008, 28.6.2008)  
Správa o šetrení sťažností č. 3194/162-2008, 3195/163-2008 smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona     
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č.56/08/TV o monitorovaní vysielania Carisma TV 
(monitorovaný deň: 7.9.2008) 
Vysielateľ: CARISMA, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou              číslo licencie: T/115 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č.61/08/TV o monitorovaní vysielania eM TV 
(monitorovaný deň: 19.9. a 22.9.2008) 
Vysielateľ: Progres Malacky s.r.o.               číslo licencie:  T/120 
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21/SK č.: 1026-PgO/O-3390/2008 zo dňa 26.08.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2233/129-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie 
Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Paľba/Vznešený cieľ?/ 05.05.2008) 
ÚK:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41                                         
 
22/SK č.: 1029-PgO/O-3393/2008 zo dňa 26.08.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2331/126-2008 smerujúcej proti vysielaniu iTV 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/Čo nebolo povedané/ 21.05.2008) 
ÚK: Manin PB s.r.o.                                                              číslo licencie: T/165                                       
 
23/SK č.: 34-PgO/O-654/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2020/184-2006, č. 2033/186-2006, č. 2035/187-2006, č. 
2034/188-2006, č. 2052/189-2006, č. 2062/191-2006, č. 2112/192-2006 smerujúcich voči vysielaniu 
televízie Markíza. 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Reflex/Príspevok o radách slovenských farárov v oblasti sexu/  
19.10.2008) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                     číslo licencie: T/41                                         
 
24/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania: 
10:00 hod. – mojeradio a.s., Bratislava 
 

******************* 
 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 818 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 08-19/1.716: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 1114-LO/D-4094/2008 zo dňa 21.10.2008 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/131 
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Fiľakovo 
 
Uznesenie č. 08-19/02.717: 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. 1114-LO/D-4094/2008 zo dňa 20.10.2008, posúdila oznámenie o 
zmene  registrácie č. TKR/131, doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
účastníka konania: 

 
Stavebné bytové družstvo Fiľakovo 
Kalinčiakova č. 8 
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986 01 Fiľakovo 
 
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. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/131 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/131/98 zo dňa 26.11.1998 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 
 

1. časť I. bod 4. znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
Základný súbor: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, JOJ PLUS, TA 3, 
ČT 1, ČT 2, Music Box/TV LocAll, FILM+, TV Óčko, MTV, M2, DUNA TV, TV 5, CNN, 
SAT 1, RTL, NAUTIK TV, HÁLÓZAT TV, RTL Klub, VIASAT HISTORY, VIASAT 
EXPLORER, TV NOE, MGM Channel, EUROSPORT, MEZZO, DUNA II 
 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; FUN RADIO, VIVA, rádio OKEY, Jemné melódie, DANUBIUS Rádio, 
Juventus Rádió.“ 
 

2. časť II. bod 4. znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
Základný súbor: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, JOJ, JOJ PLUS, TA 3, 
ČT 1, ČT 2, Music Box/TV LocAll, FILM+, TV Óčko, MTV, M2, DUNA TV, TV 5, CNN, 
SAT 1, RTL, NAUTIK TV, HÁLÓZAT TV, RTL Klub, VIASAT HISTORY, VIASAT 
EXPLORER, TV NOE, MGM Channel, EUROSPORT, MEZZO, DUNA II 

 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; FUN RADIO, VIVA, rádio OKEY, Jemné melódie, DANUBIUS Rádio, 
Juventus Rádió.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/819: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1114-LO/D-4094/2008 zo dňa 
20.10.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (Stavebné bytové družstvo 
Fiľakovo, Fiľakovo) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 04.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 1112-LO/D-3940/2008 zo dňa 10.10.2008 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/263 
ÚK: MICRONET a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-19/3.718: 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. 
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308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov, v správnom konaní č. 1112-LO/D-3940/2008 zo dňa 10.10.2008, posúdila žiadosť 
o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/263 účastníka konania: 

 
MICRONET a.s. 
Stará Prievozská 2 
821 09 Bratislava 
 
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/263 spoločnosti MICRONET a.s., Bratislava. 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/820: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1112-LO/D-3940/2008 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MICRONET a.s., 
Bratislava. 
T: 04.12.2008     Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 1119-LO/D-4180/2008 zo dňa 22.10.2008 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/161 
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava 
 
Uznesenie č. 08-19/4.719: 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. 1119-
LO/D-4180/2008 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: 

 

 5



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, 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, JOJ PLUS;  

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

c) prémiový kanál: HBO. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/821: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1119-LO/D-4180/2008 zo dňa 
22.10.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Trnavatel, spol. s.r.o., 
Trnava) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 04.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 1107-LO/D-4065/2008 zo dňa 17.10.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/97 
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina 
 
Uznesenie č. 08-19/5.720: 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. 1107-LO/D-4065/2008 zo dňa 17.10.2008, 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 
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Mateja Bela 852 
010 15 Žilina 
 
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, JOJ PLUS, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, SAT1, MGM, TV 
Noe, DSF, 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. 08-19/822: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1107-LO/D-4065/2008 zo dňa 
17.10.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Stavebné bytové družstvo, 
Žilina) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 04.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 1116-LO/D-4118/2008 zo dňa 20.10.2008 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/257 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-19/6.721: 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. 1116-
LO/D-4118/2008 zo dňa 20.10.2008, 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: 
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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, JOJ PLUS, 

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 

       
      4.2. Základný balík:                    STV1, STV2, Trojka, TV Markíza, JOJ, JOJ PLUS, 

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 
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 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. 08-19/823: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/257 v SK: 1116-LO/D-4118/2008 a zašle ho účastníkovi konania (Orange 
Slovensko, a.s., Bratislava) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 04.12.2008           Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 1113-LO/D-4135/2008 zo dňa 21.10.2008 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/77 
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce 
 
Uznesenie č. 08-19/7.722: 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. 1113-LO/D-4135/2008 zo dňa 
21.10.2008,  posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/77 účastníka 
konania: 
 
RÁDIO KISS s.r.o. 
Sama Chalupku 20 
071 01 Michalovce 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

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

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/77 nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/77/2000 zo dňa 18.04.2000 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
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Čl. II sa mení a znie: 
Právne skutočnosti spoločnosti: 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel: 
Sro, vložka číslo 3631/V zo dňa 14.10.2008, 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo 3631/V zo dňa 
14.10.2008. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/824: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1113-LO/D-4135/2008 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti RÁDIO KISS s.r.o., 
Michalovce. 
T: 04.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 1071-LO/D-3862/2008 zo dňa 02.10.2008 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/152 
ÚK: CREATV spol. s r.o., Košice 
        Marcel Děkanovský 
        Eva Děkanovská 
        INTERACTIVE TV, a.s., Praha 
 
Uznesenie č. 08-19/8.723: 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. 1071-
LO/D-3826/2008 zo dňa 02.10.2008, s účastníkmi konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
CREATV spol. s r.o. 
Jesenského 10 
040 01 Košice 
 
a 
 
Eva Děkanovská 
Jesenského 12 
040 01 Košice 
 
a 
 
Marcel Děkanovský 
Jesenského 12 
040 01 Košice 
 
a 
 
INTERACTIVE, a.s. 
Hybernská 1007/20 
110 00 Praha 
Česká republika 
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posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
spoločníkov držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. T/152, spoločnosti CREATV spol. s r.o., 
Košice a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

r o z h o d n u t i e : 
 
Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom obchodných podielov spoločníkov spoločnosti CREATV spol. s r.o., Košice 
-  Evy Děkanovskej vo výške 10 % podielu na základnom imaní, 
-  Marcela Děkanovského vo výške 7 % podielu na základnom imaní  
 
na nadobúdateľa - spoločnosť INTERACTIVE, a.s., Praha, Česká republika. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/825: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1071-LO/D-3826/2008 zo dňa 
02.10.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania, spoločnostiam CREATV 
spol. s r.o., Košice, INTERACTIVE, a.s., Praha a Eve Děkanovskej a Marcelovi Děkanovskému. 
T: 04.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.   
Držiteľ licencie: i-COMMERCE, s.r.o., Bratislava, T/164 
 
Uznesenie č. 08-19/9.724: 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 i- COMMERCE, s.r.o., 
Bratislava, držiteľ licencie č. T/164, vo veci možného porušenia ustanovenia §54 ods. 2 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/826: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa ustanovenia §54 ods. 2 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia 
upovedomenia. 
T: 04.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 1074-LO/D-3914/2008 zo dňa 08.10.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č.TKR/233 
ÚK: DRUŽSTVO  BELSAT, Belá nad Cirochou       
 
Uznesenie č. 08-19/10.725: 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. 1074-LO/D-3914/2008  zo dňa 08.10.2008,  posúdila oznámenie o zmene 
registrácie č. TKR/233, doručenú Rade z dôvodu zmeny počtu pripojených abonentov a zmeny 
v ponuke  programovej služby  účastníka konania: 
 
DRUŽSTVO BELSAT 
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Nám. SNP 362/63 
067 81 Belá nad Cirochou 
 
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/233 nasledovne:   
 
Rozhodnutie o registrácie retransmisie č. TKR/233/2004 zo dňa 07.12.2004 v znení neskorších 
zmien  sa mení takto: 
1. Časť 3.  Počet  prípojok sa mení a znie:    

„3. Počet prípojok:  683“      
2.  Časť 4. Ponuka programových služieb znie:    
„4.  Ponuka programových služieb:   
      základný súbor:  
televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza,  JOJ, TA 3, MUSIC BOX , 

ČT 1, ČT 2,Nova sport, Minimax, Discovery Channel, 
Hallmark Channel, PRO 7, VOX, TV LUX, JOJ PLUS, 
FILM+ 

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

Regina; FUN RÁDIO, Expres “     
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/827: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1074-LO/D-3914/2008   
písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania – DRUŽSTVU BELSAT a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 04.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 1075-LO/D-3902/2008 zo dňa 07.10.2008 
vo veci oznámenia o zmene údajov v licencii č. R/97 
ÚK: ČH HORNETS, s.r.o., Košice        
 
Uznesenie č. 08-19/11.726: 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. 1075-LO/D-3902/2008 zo dňa 07.10.2008, 
posúdila oznámenie o zmene licencie R/97 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona  č. 
308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
ČH HORNETS s.r.o. 
Platanova 5 
040 01 Košice 
 
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
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rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

  
mení 

 
licenciu č. R/97 na rozhlasové  vysielanie nasledovne:  

 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/97/2006 zo dňa   07.11.2006 sa v časti  III.  mení bod 1.  a znie 
takto: 
 „1. Platná je programová skladba vysielania zo dňa 07.10.2008 ( č.p.d. 3902). 
Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z doručenej  programovej skladby zostávajú 
v platnosti a znejú:  
1. Programové typy: 
1.1 Spravodajstvo: min.: 1,22% 
1.2 Publicistika:  
 1.2.1 Politická publicistika: 0 % 
 1.2.2 Ostatná publicistika: min.: 32,14% 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
 1.3.1 Programy pre deti: min.: 0 % 
 1.3.2 Náboženské programy: 0 % 
 1.3.3 Literárno-dramatické programy: min.: 0 % 
 1.3.4 Zábavné  programy: min.: 0 % 
 1.3.5 Hudobné programy: min. 8,33 % “  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/828: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá písomné rozhodnutie v SK č.: 1075-LO/D-3902/2008 účastníkovi konania, spol. ČH 
HORNETS,  s.r.o.,  Košice a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 04.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 129-LO/D-1674/2008 zo dňa 21.04.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/238 
ÚK: AVC spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-19/12.727: 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. 129-LO/D-1674/2008 zo dňa 21.04.2008, vo veci žiadosti o zmenu 
údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/238 účastníka konania: 
 
AVC spol. s r.o. 
Obežná 12 
821 02 Bratislava 
 
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 § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
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zastavuje 
 
správne konanie č. 129-LO/D-1674/2008 zo dňa 21.04.2008, pretože účastník konania na výzvu 
správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti 
zastavenia konania poučený, a podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.   
 

zamieta 
 
žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/238, doručenú Rade 
dňa 21.04.2008. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/829: 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. 129-LO/D-1674/2008 a zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti AVC spol. s r.o., Bratislava. 
T: 04.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 1055-LO/D-3310/2008 zo dňa 21.08.2008 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
ÚK: mojeradio, a.s., Bratislava 
      Martin Lengyel, Bratislava 
      JUDr. Ivan Ikrényi, Štúrovo 
ÚP: 10:00 hod.
 
Uznesenie č. 08-19/13.728: 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. 1055-
LO/D-3310/2008 zo dňa 21.08.2008, s účastníkmi konania (ďalej aj „ÚK“): 

 
mojeradio, a.s. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava  
 
a 
 
Martin Lengyel 
Sputnikova 3252/4 
821 02 Bratislava        
 
a 
 
JUDr. Ivan Ikrényi 
Nám. sv. Imricha 17 
943 01 Štúrovo  
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu spoločníka 
držiteľa licencií na rozhlasové digitálne vysielanie č. RD/7- RD12, spoločnosti mojeradio, a.s., 
Bratislava a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

r o z h o d n u t i e : 
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Rada na základe žiadosti účastníkov konania podľa ustanovenia § 28 ods. 3  zákona č. 220/2007 Z.z.  
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom obchodného podielu spoločníka spoločnosti mojeradio, a.s., Bratislava 
 
- Martin Lengyel, Sputnikova 3252/4, 821 02 Bratislava        
  vo výške 19 % podielu na základnom imaní, 
 
na nadobúdateľa – JUDr. Ivan Ikrényi, Nám. sv. Imricha 17, 943 01 Štúrovo.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/830: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1055-LO/D-3310/2008 zo dňa 
21.08.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkom konania, spoločnosti mojeradio, a.s., 
Bratislava, Martin Lengyel, JUDr. Ivan Ikrényi. 
T: 04.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3300/167-2008      
(na vysielanie programov Paľba z dní od 7.1.2008 do 30.6.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3300/167-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-19/14.729: 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. 3300/167-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza a 
uznala sťažnosť, v časti týkajúcej sa programu Paľba z 30.6.2008 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-19/14.730: 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. 3300/167-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza a 
uznala sťažnosť, v časti týkajúcej sa programov Paľba z dní 7.1. 2008, 14.1.2008, 21.1.2008, 
28.1.2008, 4.2.2008, 11.2.2008, 18.2.2008, 25.2.2008, 3.3.2008, 10.3.2008, 17.3.2008, 31.3.2008, 
7.4.2008, 14.4.2008, 21.4.2008, 28.4.2008, 5.5.2008, 12.5.2008, 19.5.2008, 26.5.2008, 2.6.2008, 
9.6.2008, 16.6.2008, 23.6.2008, podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
nepreskúmateľnú. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/831: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti, spolu 
s odôvodnením nepreskúmateľnosti i neopodstatnenosti. 
T: 14.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3662/177-2008        
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(na vysielanie Rádiožurnál zo dňa 6.9.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3662/177-2008  smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona  
Uznesenie č. 08-19/15.731: 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. 3662/177-2008 smerujúcu voči vysielaniu Slovenského rozhlasu a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/832: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3322/166-2008      
(na vysielanie Teleráno z dňa 22.8.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3322 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-19/16.732: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 
12 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 22.08.2008 o cca 06.00 hod odvysielal v 
programe Teleráno informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa ust. § 32 ods. 13 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/833: 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: 18.11.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-19/834: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začiatok správneho konania.. 
T: 14.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3211/165-2008      
(na vysielanie programu DNES zo dňa 05.08.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3211/165-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie:T/41  
 
Uznesenie č. 08-19/17.733: 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. 3211/165-2008 smerujúcej proti TV Markíza 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. 08-19/835: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3194/162-2008, 3195/163-2008      
(na vysielanie programu Sobotné dialógy z dní 26.1.2008, 23.2.2008, 29.3.2008, 26.4.2008, 
7.6.2008, 28.6.2008)  
Správa o šetrení sťažností č. 3194/162-2008, 3195/163-2008 smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 08-19/18.734: 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 
sťažnosti evidované pod č. 3194/162-2008 a č. 3195/163-2008 smerujúce voči vysielaniu 
Slovenského rozhlasu a uznala sťažnosti v časti týkajúcich sa vysielania programu Sobotné dialógy 
z dní 26.01., 23.02., 29.03., 26.04., 07.06. 2008 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 
Z.z. za neopodstatnené.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-19/18.735: 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 
sťažnosti evidované pod č. 3194/162-2008 a č. 3195/163-2008 smerujúce voči vysielaniu 
Slovenského rozhlasu a uznala sťažnosti v časti týkajúcich sa vysielania programu Sobotné dialógy 
z dňa 28.06.2008 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené.  
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/836: 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: 18.11.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-19/837: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia  sťažností. 
T: 14.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.56/08/TV o monitorovaní vysielania Carisma TV 
(monitorovaný deň: 7.9.2008) 
Vysielateľ: CARISMA, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou              číslo licencie: T/115 
 
Uznesenie č. 08-19/19.736: 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. 56/08/TV o monitorovaní Carisma 
TV konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 07.09.2008 vysielateľa Carisma, spol. s r.o. s 
licenciou č. T/115 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 

 17



 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/838: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 14.11.2008                   Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.61/08/TV o monitorovaní vysielania eM TV 
(monitorovaný deň: 19.9. a 22.9.2008) 
Vysielateľ: Progres Malacky s.r.o.               číslo licencie:  T/120 
 
Uznesenie č. 08-19/20.737: 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. 61/08/TV o monitorovaní eM TV 
Malacky konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 19.09.2008 a 22.09.2008 vysielateľa 
Progres Malacky s.r.o. s licenciou č. T/120 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/839: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 14.11.2008                   Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 1026-PgO/O-3390/2008 zo dňa 26.08.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2233/129-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie 
Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Paľba/Vznešený cieľ?/ 05.05.2008) 
ÚK:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-19/21.738: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
správne konanie č. 1026-PgO/O-3390/2008 vedené voči spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, 
spol. s r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/840: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 18.11.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-19/841: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.11.2008          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 1029-PgO/O-3393/2008 zo dňa 26.08.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2331/126-2008 smerujúcej proti vysielaniu iTV 
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(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny/Čo nebolo povedané/ 21.05.2008) 
ÚK: Manin PB s.r.o.                                                             číslo licencie: T/165   
 
Uznesenie č. 08-19/22.739: Rada pre vysielanie a retransmisiu zamieta žiadosť účastníka konania 
o nariadenie ústneho pojednávania v správnom konaní č. 1029-PgO/O-3393/2008. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 08-19/22.739-1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 1029-PgO/O-3393/2008 spoločnosť MANIN PB, s.r.o.,   
 

p o r u š i l  
 

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

tým, 
 
že dňa 21.05.2008 odvysielal v rámci programu Noviny príspevok Čo nebolo povedané, v ktorom 
došlo k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti, 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19/842: 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: 04.12.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-19/842.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.11.2008          Z: PgO 
 
Úloha č. 08-19//842.2: Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania zamietnutie žiadosti o ústne 
pojednávanie. 
T: 14.11.2008          Z: PKO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 34-PgO/O-654/2007 zo dňa 23.01.2007 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2020/184-2006, č. 2033/186-2006, č. 2035/187-2006, č. 
2034/188-2006, č. 2052/189-2006, č. 2062/191-2006, č. 2112/192-2006 smerujúcich voči vysielaniu 
televízie Markíza. 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Reflex/Príspevok o radách slovenských farárov v oblasti sexu/  
19.10.2008) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                     číslo licencie: T/41   
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Uznesenie č. 08-19/23.740: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 34-PgO/O-654/2007 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s 
r.o. podľa § 30  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. 08-19//843: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi 
konania.  
T: 18.11.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-19//844: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 14.11.2008          Z: PgO 
 
24/Rôzne 
1/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac október 2008. 
 
Uznesenie č. 08-19/24.741: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad 
o účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci október 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 október 2008 v plnej výške všetkým 
členom Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19//845: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.12.2008          Z: OEV 
 
2/ Nariadenie o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou.
 
Uznesenie č. 08-19/24.742: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh Nariadenia 
o postupe pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-19//846: Kancelária Rady zabezpečí realizáciu tohto nariadenia v činnosti Kancelárie 
Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
T: ihneď          Z: RK 
 
3/ Nariadenie  o finančnom riadení a finančnej kontrole. 
 
Uznesenie č. 08-19/24.743: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh Nariadenia 
o finančnom riadení a finančnej kontrole. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-19//847: Kancelária Rady zabezpečí realizáciu tohto nariadenia v činnosti Kancelárie 
Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
T: ihneď          Z: RK 
 
4/ Vyjadrenie k dožiadaniu generálnej prokuratúry Slovenskej republiky. 
 
Rada berie na vedomie vyjadrenie k dožiadaniu generálnej prokuratúry SR. 
 
 
 
V Bratislave dňa 04.11.2008 
 
 
         Valéria Agócs 
           predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 
 
 

 21


	(na vysielanie Rádiožurnál zo dňa 6.9.2008) 
	21/SK č.: 1026-PgO/O-3390/2008 zo dňa 26.08.2008
	22/SK č.: 1029-PgO/O-3393/2008 zo dňa 26.08.2008
	23/SK č.: 34-PgO/O-654/2007 zo dňa 23.01.2007

	K bodu 1/ 
	K bodu 3/ 
	K bodu 4/
	K bodu 6/ 
	Uznesenie č. 08-19/14.729: 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. 3300/167-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza a uznala sťažnosť, v časti týkajúcej sa programu Paľba z 30.6.2008 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 

	(na vysielanie Rádiožurnál zo dňa 6.9.2008) 
	Uznesenie č. 08-19/15.731: 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. 3662/177-2008 smerujúcu voči vysielaniu Slovenského rozhlasu a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
	Uznesenie č. 08-19/16.732: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 22.08.2008 o cca 06.00 hod odvysielal v programe Teleráno informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa ust. § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z. 
	Uznesenie č. 08-19/17.733: 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. 3211/165-2008 smerujúcej proti TV Markíza a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
	Uznesenie č. 08-19/18.734: 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 sťažnosti evidované pod č. 3194/162-2008 a č. 3195/163-2008 smerujúce voči vysielaniu Slovenského rozhlasu a uznala sťažnosti v časti týkajúcich sa vysielania programu Sobotné dialógy z dní 26.01., 23.02., 29.03., 26.04., 07.06. 2008 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 
	Uznesenie č. 08-19/18.735: 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 sťažnosti evidované pod č. 3194/162-2008 a č. 3195/163-2008 smerujúce voči vysielaniu Slovenského rozhlasu a uznala sťažnosti v časti týkajúcich sa vysielania programu Sobotné dialógy z dňa 28.06.2008 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnené. 
	SK č.: 1026-PgO/O-3390/2008 zo dňa 26.08.2008
	SK č.: 1029-PgO/O-3393/2008 zo dňa 26.08.2008
	SK č.: 34-PgO/O-654/2007 zo dňa 23.01.2007

	Uznesenie č. 08-19/23.740: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 34-PgO/O-654/2007 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov


