
Zápisnica č. 21/2008 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 02.12.2008 

o 10:00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/  SK: 1137-LO/D-4489/2008 zo dňa 12.11.2008 
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/247 
ÚK: e - Net, s.r.o., Senec     
 
3/ Sťažnosť: 1284/61-2007 zo dňa 17.09.2008  
Predmet: Poskytovanie retransmisie so zvukom v monofónnej  kvalite a neoznámenie zmeny 
ponuky programových služieb  – opakovaná sťažnosť 
Sťažnosť smeruje proti: Ján Homola Cabel-televizion Homayer, Banská Bystrica 

4/ SK: 1111-LO/D-4029/2008 zo dňa 16.10.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
ÚP: 10:00 hod. 
 
5/ Dohľad nad dodržiavaním povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
Držiteľ licencie: Rádio Bojnice s.r.o., Bojnice, R/92  
 
6/ SK: 1108-LO/D-3957/2008 zo dňa 10.10.2008 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: Tom Horn Entertainment družstvo, Bratislava 
 
7/ SK: 1039-LO/O-3426/2008 zo dňa 05.09.2008 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava, držiteľ licencie č. R/70 
 
8/ Sťažnosť: 4626/210-2008 zo dňa 10.11.2008 
Predmet: nezaradenie programovej služby Trojka do základnej programovej ponuky 
Sťažnosť smeruje proti: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
 
9/ SK: 1146-LO/D-4612/2008 zo dňa 20.11.2008 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160 
ÚK: JEL s.r.o., Bratislava 
 
10/ SK: 1127-LO/D-4363/2008 zo dňa 04.11.2008 
vo veci žiadosti o zmenu v registrácii retransmisie č. TKR/92/97 
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou 
 
11/ SK: 1070-LO/D-3828/2008 zo dňa 02.10.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/102 
ÚK: Holkatel, spol. s r.o., Holíč 
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12/ SK: 1143-LO/D-4588/2008 zo dňa 18.11.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/148 
ÚK: AGENTURA S s.r.o., Žilina 
 
13/ SK: 1144-LO/D-4638/2008 zo dňa 21.11.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/212 
ÚK: TV AGENCY s.r.o., Bratislava 
 
14/ SK: 1079-LO/D-3950/2008 zo dňa 10.10.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: COM – MÉDIA, spol. s r.o., Komárno 
ÚP: 10:15 hod. 
 
15/ SK: 1042-LO/D-3340/2008 zo dňa 20.08.2008 
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou 
ÚP: 10:30 hod. 
 
16/ SK: 1034-LO/D-2661/2008 zo dňa 30.06.2008 
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: ATELIER TV s.r.o. 
  
17/ SK: 1046-LO/D-3456/2008 zo dňa 08.09.2008 
vo veci  žiadosti o predĺženie platnosti frekvencie – 53.kanál Trnava 
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o., Trnava  
 
18/ SK: 1102-LO/O-R22/2008 zo dňa 29.09.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie / pridelenie frekvencie 104,2 MHz Žilina 
ÚK: Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom; Slovenský rozhlas; Metalurg_Immo, s.r.o., Bratislava; 
INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava; Spinoza s.r.o., Partizánske; Best FM Media spol. s r.o., 
Bratislava; SVVH, s.r.o., Bratislava; ČH HORNETS s.r.o., Košice 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3446/172-2008       
(na vysielanie TV Markíza a TA3 z dní 9.8.-25.8.2008 – LOH v Pekingu)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3446/172-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza a TA3. 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41 
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o.      číslo licencie: T/125 
      
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4103/191-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 24.9.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4103/191-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4066/190-2008       
(na vysielanie programu Lampáreň zo dňa 02.03.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4066/190-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.            číslo licencie: T/41 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 63/08/TV o monitorovaní vysielania MsTV Moldava – Szepsi VTV, STUDIO 7S 
(monitorované dni: 6. a 13. 10.2008) 
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Vysielateľ: BodvaTel, s.r.o., Moldava nad Bodvou             číslo licencie: T/131 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č.64/08/TV o monitorovaní vysielania Infokanál mesta Partizánske 
(monitorovaný deň: 23.9.2008) 
Vysielateľ: Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.                    číslo licencie: T/179 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č.68/08/TV o monitorovaní vysielania Televízie Prešov 
(monitorované dni: 16. a 17.10.2008) 
Vysielateľ: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov              číslo licencie: T/193 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.70/08/TV o monitorovaní vysielania TV Senica, TV Skalica, TV Myjava, TV Brezová pod 
Bradlom 
(monitorované dni: 9.10.2008, 10.10.2008, 16.10.2008 a 17.10.2008) 
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/33 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 51/08/TV o monitorovaní vysielania televízie TA3 
(monitorovaný deň: 8.9.2008) 
Vysielateľ: C.E.N., s.r.o. Bratislava                číslo licencie: T/125 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských relácií televíznych staníc STV1, 
TV Markíza, JOJ a TA3 
(monitorované obdobie: 15.9.2008-15.10.2008) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
                   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
       MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 

       C.E.N., s.r.o. Bratislava               číslo licencie: T/125 
 
28/ SK č.: 1030-PgO/O-3394/2008 zo dňa 26.08.2008 
Doplnenie: Správa č. 47/08/TV o monitorovaní RING TV 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: záznam vysielania zo dňa 05.05.2008) 
 
29/ SK č.: 1040-PgO/O-3513/2008 zo dňa 09.09.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2591/139-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Šport/ TERAZ SA TO HODÍ: „KONČÍŠ!!!“/ 24.06.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39                                         
 
30/ SK č.: 369-PgO/O-1886/2005 zo dňa 25.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 76/2005/TV o monitorovaní televízie JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Vyvolení/05.10.2005 v repríze 06.10.2005) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39          
 
31/ SK č.: 227-PgO/O-3976/2008 zo dňa 07.10.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2892/152-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Banán radí/ 18.06.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39                                         
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32/ Rôzne 
 
Ústne pojednávania: 
10:00 hod. - MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
10:15 hod. - COM – MÉDIA, spol. s r.o., Komárno 
10:30 hod. - Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou 
 

******************* 
 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 915 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
konania zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 08-21/1.809: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 1137-LO/D-4489/2008 zo dňa 12.11.2008 
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/247 
ÚK: e - Net, s.r.o., Senec     
 
Uznesenie č. 08-21/02.810: 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. 
1137-LO/D-4489/2008 zo dňa 12.11.2008, vo veci zmeny  registrácie retransmisie č. TKR/247, 
prevádzkovateľa retransmisie - účastníka konania: 
 
e-Net, s. r.o. 
Lichnerova 35 
903 01 Senec 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

m e n í 
 
registráciu retransmisie č. TKR/247 zo dňa 11.01.2006  v bode č.3 a bode č. 4 nasledovne: 
1. Bod 3. Počet prípojok:     „ 980“ 
2 Bod 4.  Ponuka programových  služieb sa mení a znie takto:    
„4. Ponuka programových služieb:   
Základný súbor (Mini):  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, Prima, TA 3, JOJ, JOJ PLUS, 

M1, eSCe TV, ORF 1 
       

Rozšírený súbor (Maxi):   STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, Prima, TA 3, JOJ, JOJ PLUS, 
M1, eSCe TV, ORF 1, ORF 2, ČT1, ČT2, TELEVÍZO, Music Box, 
VIVA, CNN, Jetix, Eurosport, Spektrum, Hallmark, Galaxia sport, 
MTV Europe, Animal Planet, Discovery Channel, Cartoon 
Network, Film+, Kinder Kanal, PRO 7, VH1 Europe, 
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MiniMax/Animax, SPORT 1, MGM, ARTE, RTL Klub, Duna TV,  
Zone Club, Zone Romantica, XXX Xtreme, Blue Hustler, TV 
Paprika, TV Hits, MTV Hits, MTV 2, VH1 Classic, Fashion TV, 
ČT 24, Viasat Explorer/Spice, Viasat History, RTL, TV LUX. 

      
Prémiový súbor (HBO) : HBO, HBO 2, HBO Comedy 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina; 

Rádio Expres, FUN RADIO, Rádio OKEY, Jemné melódie, VIVA“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/916: 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/247 v SK č.: 1137-LO/D-
4489/2008, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti e-NET, s.r.o., Senec, a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 02.01.2009          Z: LO 
 
K bodu 3/  
Sťažnosť: 1284/61-2007 zo dňa 17.09.2008  
Predmet: Poskytovanie retransmisie so zvukom v monofónnej  kvalite a neoznámenie zmeny 
ponuky programových služieb  – opakovaná sťažnosť 
Sťažnosť smeruje proti: Ján Homola Cabel-televizion Homayer, Banská Bystrica 
Uznesenie č. 08-21/3.811: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“)začína správne konanie voči  prevádzkovateľovi Jánovi Homolovi Cabel-televizion Homayer, 
Banská Bystrica  z dôvodu: 
 
1.  možného porušenia  § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že prevádzkovateľ pravdepodobne 

neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie do 15 dní odo dňa 
vzniku týchto zmien, najmä údaje o skladbe televíznych programových služieb, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2. možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h/ zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom s registráciou 
č. TKR/221-Jánom Homolom Cabel-televizion Homayer z dôvodu, že prevádzkovateľ 
pravdepodobne neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/917:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti č. 
1248/61–2008.  
T: 02.01.2009     Z: LO 
 
Úloha č. 08-21/918:  Kancelária Rady písomne oznámi prevádzkovateľovi retransmisie 
s registráciou TKR/221 - Ján Homola Cabel-televizion  Homayer, začatie správneho konania vo 
veci a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie za účelom  vyjadrenia sa k predmetu veci. 
T: 02.01.2009     Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 1111-LO/D-4029/2008 zo dňa 16.10.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava 
ÚP: 10:00 hod. 
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Uznesenie č. 08-21/4.812: Rada rozhodla o odročení tohto bodu programu na zasadnutie Rady dňa 
16.12.2008. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/919: Kancelária Rady pripraví materiál na zasadnutie Rady dňa 16.12.2008. 
T: 16.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Dohľad nad dodržiavaním povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
Držiteľ licencie: Rádio Bojnice s.r.o., Bojnice, R/92 
 
Uznesenie č. 08-21/5.813: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o., 
Bojnice, držiteľ licencie č. R/92 vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. o) zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/920: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa ustanovenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 
Z. z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril v lehote 10 dní odo dňa doručenia upovedomenia. 
T: 12.12.2008          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 1108-LO/D-3957/2008 zo dňa 10.10.2008 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: Tom Horn Entertainment družstvo, Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-21/6.814: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), 
postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 1108-LO/D-
3957/2008 začatom dňa 10.10.2008, vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom 
internetu (IP sietí) účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Tom Horn Entertainment družstvo 
Za kasárňou 1 
831 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/295 

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

-  hlavná stanica – lokalita: Radlinského 27, 811 05 Bratislava 
-  retransmisia je vykonávaná prostredníctvom internetu (IP sietí) 

 
2. územný rozsah vysielania: Slovenská republika  
 
3. počet prípojok: 100 
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4. ponuka programových služieb:  
         Základný súbor: 

televízne programové služby:  STV1, STV2, TA3, ČT1, ČT2, Music Box, TV Bratislava 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas, Rádio Expres, FUN RADIO, VIVA, 

Rádio Lumen, Rádio HEY, rádio OKEY   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/921: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1108-LO/D-3957/2008 zo dňa 
10.10.2008 písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania – Tom Horn Entertainment 
družstvo, Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 02.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 1039-LO/O-3426/2008 zo dňa 05.09.2008 
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava, držiteľ licencie č. R/70 
 
Uznesenie č. 08-21/7.815: 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. 
1039-LO/O-3426/2008 zo dňa 05.09.2008 vo veci možného porušenia ustanovení § 68 ods. 5 a § 68 
ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z., vedené voči účastníkovi konania: 
 
Rádio VIVA, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 Bratislava 
 
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 :  
 
Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
 

z a s t a v u j e  
 
správne konanie č. 1039-LO/O-3426/2008 zo dňa 05.09.2008 z dôvodu, že odpadol dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/922: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
1039-LO/O-3426/2008 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Rádio VIVA, a.s., Bratislava. 
Kancelária Rady najneskôr do pol roka požiada Telekomunikačný úrad SR o opätovné prešetrenie 
stavu využívania frekvencie 92,9 MHz Prievidza a v závislosti od výsledku predloží vec na 
rokovanie Rady. 
T: 02.01.2009          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
Sťažnosť: 4626/210-2008 zo dňa 10.11.2008 
Predmet: nezaradenie programovej služby Trojka do základnej programovej ponuky 
Sťažnosť smeruje proti: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
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Uznesenie č. 08-21/8.816: 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 (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. prerokovala Správu 
o šetrení sťažnosti č. 4626/210-2008 zo dňa 10.11.2008 a dospela k záveru, že sťažnosť je v  zmysle 
ustanovenia § 19 ods. 1 prvá veta zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach neopodstatnená. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/923: Kancelária Rady oznámi výsledok sťažnosti sťažovateľovi a predsedovi 
výboru NR SR pre kultúru a média. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 1146-LO/D-4612/2008 zo dňa 20.11.2008 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160 
ÚK: JEL s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-21/9.817: 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. 1146-LO/D-4612/2008 zo dňa 
20.11.2008  posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/160 účastníka 
konania: 
 
JEL s.r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

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

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. T/160 nasledovne: 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/160/2004 zo dňa 08.06.2004 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
Čl. II sa mení a znie: 
„Právne skutočnosti spoločnosti: 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na    
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, 
Oddiel: Sro, vložka číslo 30586/B zo dňa 16.10.2008, 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava Oddiel: Sro, vložka číslo 
30586/B zo dňa 16.10.2008.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/924: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1146-LO/D-4612/2008 
písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti JEL s.r.o., Bratislava. 
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T: 02.01.2009          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 1127-LO/D-4363/2008 zo dňa 04.11.2008 
vo veci žiadosti o zmenu v registrácii retransmisie č. TKR/92/97 
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou 
 
Uznesenie č. 08-21/10.818: 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. 1127-
LO/D-4363/2008 zo dňa 04.11.2008, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. 
TKR/92/97 z dôvodu zmeny obsahu programovej ponuky účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou 
Svätoplukova 1601 
957 04 Bánovce nad Bebravou 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/92/97 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/92/1997 zo dňa 24.11.1997 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
 
1) Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa  
a) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 396/01-TN/KDS zo dňa 09.07.2001  

 - hlavná stanica - lokalita: Svätoplukova 1601, Bánovce nad Bebravou 
 b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 298/02-TN/KDS zo dňa 16.06.2002 

- hlavná stanica - lokalita: obec Zlatníky 
 c) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 506/03-TN/KDS zo dňa 15.12.2003 

- hlavná stanica - lokalita: obec Podlužany 
d) potvrdenia splnenia oznamovacej povinnosti z TÚ SR zo dňa 29.03.2005 
- hlavná stanica - lokalita: obec Uhrovec 
 

 2) Územný rozsah retransmisie:   
Bánovce nad Bebravou, Zlatníky, Podlužany, Uhrovec 
 
3) Počet  prípojok:   
a) KDS Bánovce nad Bebravou            3800 
b) KDS Zlatníky      148 
c) KDS Podlužany                182 
d) KDS Uhrovec     373 
Spolu             4503                 
 
4) Ponuka programových služieb:   
a) KDS Bánovce nad Bebravou 
Základný súbor:  
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Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Music Box, BTV, 
ČT 1, ČT 2, Prima, RTL, VOX, PRO 7, DISCOVERY, 
HALLMARK, NOVA SPORT, TELEVIZO, 
EURONEWS, Stanica O, TV Noe, Viasat History, Viasat 
Explorer/Spice, JimJam, Eurosport, TV Lux, TV Patriot, 
TV Central, TV5 MONDE, Trojka, Joj plus, 

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

 
b) KDS Zlatníky 
Základný súbor: 
Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, 

RTL, PRO 7, SAT 1, TELEVIZO, Trojka, Joj plus, 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; VIVA,  rádio OKEY,  FUN RADIO; 
 
c) KDS Podlužany 
Základný súbor: 
Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Music Box, ČT 1, 

ČT 2, Prima, RTL, VOX, TELEVIZO, Trojka, Joj plus, 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; VIVA,  rádio OKEY,  FUN RADIO; 
 
d) KDS Uhrovec 
Základný súbor: 
Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, 

Spektrum, BTV, NOVA SPORT, RTL, TELEVIZO Music 
Box, 

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/925: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1127-LO/D-4363/2008 zo dňa 
04.11.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Bytové družstvo Bánovce 
nad Bebravou) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 02.01.2008          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 1070-LO/D-3828/2008 zo dňa 02.10.2008 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/102 
ÚK: Holkatel, spol. s r.o., Holíč 
 
Uznesenie č. 08-21/11.819: 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. 1070-
LO/D-3828/2008 zo dňa 02.10.2008, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/102 
z dôvodu zmeny obsahu programovej ponuky účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Holkatel, spol.s.r.o. 
Školská 6 
908 51 Holíč 
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a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/102 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/102 zo dňa 10.10.1997 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia takto: 
 
1. Bod 4. sa mení a znie takto: 

„4. Ponuka programových služieb:   
Základný súbor:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, TV SKAL, TV LUX, ČT1, ČT2, TV WYWAR,  
 
Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, Rádio 

Devín,  Rádio_FM; Rádio G3, FUN Rádio, 
 
Rozšírený súbor:  PRO 7, PRIMA, Music Box, SAT 1, CCTV 9, TV5, ORF1, Animal planet, 

VOX, Eurosport 2, TVE, Hustler blue, Televízo (TV Nautik), Trojka, 
Hallmark, n-tv, RTL2, TA 3, EUROSPORT, TV JOJ, VIVA, Zone Reality, 
DISCOVERY, MINIMAX, SPEKTRUM 

 
Filmová ponuka HBO:  HBO, HBO2 
 
Ponuka Prémium: Galaxia sport, Zone Club, Hustler TV 
 
Ponuka Film:  CS Film, Film +“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/926: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 1070-LO/D-3828/2008 zo dňa 
02.10.2008 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Holkatel, spol. s r.o., Holíč) 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 02.01.2009          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 1143-LO/D-4588/2008 zo dňa 18.11.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/148 
ÚK: AGENTURA S s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 08-21/12.820: 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. 1143-
LO/D-4588/2008 zo dňa 18.11.2008, posúdila žiadosť o zmenu názvu programovej služby účastníka 
konania (ďalej aj „ÚK“) 
 
AGENTURA S, s.r.o. 
Horný val 3 
010 01 Žilina 
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a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu č. T/148/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších zmien a doplnkov v čl. I bod 1. takto: 
Názov programovej služby: „Žilinská televízia“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/927: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní 1143-LO/D-4588/2008, zašle ho účastníkovi konania (AGENTURA S, s.r.o., Žilina) a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 02.01.2009          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 1144-LO/D-4638/2008 zo dňa 21.11.2008 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/212 
ÚK: TV AGENCY s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 08-21/13.821: 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. 1144-
LO/D-4638/2008 zo dňa 21.11.2008, posúdila žiadosť o zmenu názvu programovej služby účastníka 
konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
TV Agency, s.r.o. 
Moskovská 15 
811 08 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. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 

licenciu č. T/212 zo dňa 24.06.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov v čl. I bod 1. takto: 
Názov programovej služby: „TV PATRIOT“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/928: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia o zmene licencie 
v správnom konaní č.1144-LO/D-4638/2008, zašle ho účastníkovi konania (TV Agency, s.r.o., 
Bratislava) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 02.01.2009          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 1079-LO/D-3950/2008 zo dňa 10.10.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
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ÚK: COM – MÉDIA, spol. s r.o., Komárno 
ÚP: 10:15 hod. 
 
Uznesenie č. 08-21/14.822: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS v správnom 
konaní č. 1079-LO/D-3950/2008 zo dňa 10.10.2008, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
COM-MÉDIA, spol. s r.o. 
Nám. generála Klapku 1 
945 01 Komárno 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

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

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

u d e ľ u j e ku dňu 21.12.2008 
 

spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno 
 

licenciu č. T/226 
 

na televízne vysielanie za týchto podmienok: 
 

 „I. 
 
(1) Názov programovej služby: MESTSKÁ TELEVÍZIA KOMÁRNO – VÁROSI TELEVÍZIO 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov odo dňa 

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

II. 
 

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

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra,  vložka číslo: 10451/N, 
oddiel: Sro, zo dňa 01.10.2008 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra,  vložka číslo: 10451/N, oddiel: Sro, zo dňa 
01.10.2008 

 
    III. 

 
1.) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 06.11.2008 (č.d.p. 4398/2008) 
a) Programová služba (100%): 
1. Doplnkové vysielanie – max. 20 % 
2. Programy – min. 80 %  
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b) Programy (100 %): 
1. Spravodajstvo – 0 % 
2. Publicistika:  
   2.1. polit. publicistika – 0 % 
   2.2. ostatná publicistika – 100 % 
3. Dokumentárne programy – 0% 
4. Dramatické programy –  0% 
5. Zábavné programy – 0 % 
6. Hudobné programy – 0 % 
7. Vzdelávacie programy – 0 % 
8. Náboženské programy – 0 % 
9. Šport – 0 % 

 
2.) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 5 % 
 
3.) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania 
(ustanovenie §16 písm e/ ):  
a) VHS kazety, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni 
b) CD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
c) DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
(Možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 
 
4.) Jazyk vysielania: slovenský, maďarský  
 
5.) Podmienky vysielania teletextu: - 

   
6.) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa na 
lokálne vysielanie 
 
7.) Údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém 
označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania: podľa Jednotného systému 
označovania programov (Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z.) 
 
8.) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti 
 

IV. 
 
1.1. Televízna programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti DIGI 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava, prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/203; programová služba je 
vysielaná v KDS v meste Komárno.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/929: 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. 1079-LO/D-3950/2008, zašle ho 
účastníkovi konania, spoločnosti COM-MÉDIA, spol. s r.o. spolu s výzvou na úhradu správneho 
poplatku.  
T: 02.01.2009          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 1042-LO/D-3340/2008 zo dňa 20.08.2008 
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
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ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou 
ÚP: 10:30 hod. 
 
Uznesenie č. 08-21/15.823: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie, v správnom konaní č. 1042-LO/D-
3340/2008 zo dňa 20.08.2008, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o. 
Farská 7 
957 01 Bánovce nad Bebravou 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

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

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

u d e ľ u j e 
 

spoločnosti Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou 
 
 

licenciu č. T/227 
 

na televízne vysielanie na, za týchto  podmienok: 
 

 „I. 
 
(1) Názov programovej služby: Bánovské televízne vysielanie 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne 
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny – mesto Bánovce nad Bebravou -  KDS Bytové družstvo, 

Bánovce nad Bebravou, KDS spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. a KDS 
spoločnosti Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o.    

 
II. 

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

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín,  vložka číslo: 183/R, 
oddiel: Sro, zo dňa 29.09.2008 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín,  vložka číslo: 183/R, oddiel: Sro, zo dňa 
29.09.2008 

 
    III. 

 
1.) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 20.08.2008 (č. d. p. 3295/2008) 
 
a) Programová služba (100%): 
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1. Doplnkové vysielanie – max. 20 % 
2. Programy – min. 80 %  
 
b) Programy (100 %): 

1. Spravodajstvo – 0 % 
2. Publicistika:  
   2.1. polit. publicistika – 0 % 
   2.2. ostatná publicistika – 100 % 
3. Dokumentárne programy – 0% 
4. Dramatické programy –  0% 
5. Zábavné programy – 0 % 
6. Hudobné programy – 0 % 
7. Vzdelávacie programy – 0 % 
8. Náboženské programy – 0 % 
9. Šport – 0 % 

 
2.) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 10 % 
 
3.) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania 
(ustanovenie §16 písm e/ ):  
- DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
(Možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 
 
4.) Jazyk vysielania: slovenský 
 
5.) Podmienky vysielania teletextu: 

- nevysiela                       
   

6.) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi:  
nevzťahuje sa 
 
7.) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 
nevzťahuje sa  
 
8.) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti 
 

IV. 
 
1.1.  Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti M – ELEKTRONIK, s.r.o.,  

Martin.  
1.2.  Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 

o registrácii retransmisie č. TKR/254 spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 
Bratislava, na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/92 Bytové družstvo, 
Bánovce nad Bebravou a na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č.TKR/285 
spoločnosť Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/930: 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. 1042-LO/D-3340/2008 zo dňa 
20.08.2008, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., 
Bánovce nad Bebravou spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
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T: 02.01.2009          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 1034-LO/D-2661/2008 zo dňa 30.06.2008 
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: ATELIER TV s.r.o. 
 
Uznesenie č. 08-21/16.824: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie, v správnom konaní č. 1034-LO/D-
2661/2008 zo dňa 30.06.2008, účastníka konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
ATELIER TV s.r.o. 
Svätotrojičné nám. 5  
963 01 Krupina 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

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

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

u d e ľ u j e 
 

spoločnosti ATELIER TV s.r.o., Krupina 
 
 

licenciu č. T/228 
 

na televízne vysielanie na, za týchto  podmienok: 
 

 „I. 
 
(1) Názov programovej služby: Krupinská televízia (KTV) 
(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 M- ELEKTRONIK, s.r.o., Martin, 

KDS spoločnosti VARES s.r.o., Banská Bystrica, KDS Obec Litava s.r.o., Litava. 
 

II. 
 

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

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica,  vložka číslo: 
15111/S, oddiel: Sro, zo dňa 20.08.2008 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica,  vložka číslo: 15111/S, oddiel: Sro, zo 
dňa 20.08.2008. 

 
    III. 
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1.) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 04.09.2008 (č. d. p. 3432/2008) 
a) Programová služba (100%): 
1. Doplnkové vysielanie – max. 52 % 
2. Programy – min. 48 %  
 
b) Programy: 

1. Spravodajstvo – 34,5 % 
2. Publicistika:  
   2.1. polit. publicistika – 0 % 
   2.2. ostatná publicistika – 65,5 % 
3. Dokumentárne programy – 0% 
4. Dramatické programy –  0% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy – 0 % 
6. Hudobné programy – 0 % 
7. Vzdelávacie programy – 0 % 
8. Náboženské programy – 0 % 
9. Šport – 0 % 

 
2.) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 17 % 
 
3.) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania 
(ustanovenie §16 písm e/ ):  
a) VHS kazety, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni 
b) CD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
c) DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
(Možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 
 
4.) Jazyk vysielania: slovenský 
 
5.) Podmienky vysielania teletextu: 

- nevysiela                       
 
6.) 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. 
 
7.) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 
Vyhlášky Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 589/2007 Z. z. 
 
8.) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti 
 

IV. 
 
1.1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti M- ELEKTRONIK, s.r.o., 
Martin, prostredníctvom KDS spoločnosti VARES s.r.o., Banská Bystrica a prostredníctvom KDS 
Obec Litava s.r.o., Litava. 
1.2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/115 spoločnosť M- ELEKTRONIK, s.r.o., Martin, na základe 
rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/107 spoločnosť VARES s.r.o., Banská Bystrica a na 
základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/145 Obec Litava s.r.o., Litava.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-21/931: 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. 1034-LO/D-2661/2008, zašle ho 
účastníkovi konania ATELIER TV s.r.o.  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 02.01.2009          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 1046-LO/D-3456/2008 zo dňa 08.09.2008 
vo veci  žiadosti o predĺženie platnosti frekvencie – 53.kanál Trnava 
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o., Trnava  
 
Uznesenie č. 08-21/17.825: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/78, v správnom konaní č. 1046-
LO/D-3456/2008 zo dňa 08.09.2008, účastníka konania: 
 
Mestská televízia Trnava, s.r.o. 
Hlavná 1 
917 01 Trnava 
 
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/78 na televízne vysielanie nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o predĺžení platnosti licencie č. T/78/RZL/206/2007 zo dňa 18.12.2007  
znení neskorších zmien sa menia takto: 
 
Článok IV. bod 1 sa mení a znie : 

,,IV. 
 
1.   Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. 

Podľa § 68 ods.6 zákona č. 308/2000 Z. z je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov 
frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je 
povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie 
v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania 
oznámiť Rade. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný  list č. 5166/OSFS-02 zo dňa 
27.05.2002, vydaný Telekomunikačným úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s 
plánom využitia frekvenčného spektra Slovenskej republiky prideľuje: 

             
            Frekvencia:     53.  kanál  

       Lokalita:     Trnava 
            Frekvenčný list:                    5166/OSFS-02,  zo dňa 27.05.2002 
            Frekvencia sa prideľuje do:  31.12.2010 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-21/932: 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. 1046-LO/D-3456/2008, zašle ho 
účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.  
T: 02.01.2009          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
SK: 1102-LO/O-R22/2008 zo dňa 29.09.2008 
vo veci žiadosti o udelenie licencie / pridelenie frekvencie 104,2 MHz Žilina 
ÚK: Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom; Slovenský rozhlas; Metalurg_Immo, s.r.o., Bratislava; 
INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava; Spinoza s.r.o., Partizánske; Best FM Media spol. s r.o., 
Bratislava; SVVH, s.r.o., Bratislava; ČH HORNETS s.r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 08-21/18.826: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 1102-LO/O-
R22/2008 začatom dňa 29.09.2008, podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkmi konania (ďalej aj „ÚK“): 
 
SPINOZA, s.r.o. 
Nám. SNP 1  
958 01 Partizánske 
 
Marián Dokupil – Doko Media 
Kollárova 1308/34 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna 1 
817 55 Bratislava 
 
Metalurg_Immo, s. r. o. 
Mlynské nivy 45  
821 09 Bratislava  
 
INTERSONIC spol. s r.o. 
Staré Grunty 36  
842 25 Bratislava  
 
Best FM Media spol.  s r.o. 
Vajnorská 53 
831 03 Bratislava 
  
SVVH, s.r.o., 
Ševčenkova 17  
851 01 Bratislava  
 
ČH HORNETS s.r.o. 
Platanova 5 
040 01 Košice 

 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   
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rozhodnutie: 
 
Rada podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

zastavuje 
 
správne konanie č. 1102-LO/O-R22/2008 zo dňa 29.09.2008 z dôvodu, že odpadol dôvod konania 
začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/933: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
1102-LO/O-R22/2008 a zašle ho účastníkom konania: Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom; 
Slovenský rozhlas; Metalurg_Immo, s.r.o., Bratislava; INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava; 
Spinoza s.r.o., Partizánske; Best FM Media spol. s r.o.., Bratislava; SVVH, s.r.o., Bratislava; ČH 
HORNETS s.r.o., Košice. 
T: 02.01.2009          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.3446/172-2008       
(na vysielanie TV Markíza a TA3 z dní 9.8.-25.8.2008 – LOH v Pekingu)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 3446/172-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza a TA3. 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.               číslo licencie: T/41 
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o.      číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 08-21/19.827: 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  § 30 
ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v programe Športové noviny z dňa 
11.08., 13.8., 16.8., 17.8., 20.8. a 21.8.2008 o cca 19:50 hod. odvysielal záznamy z OH v Pekingu, 
ktorých časových rozsah presiahol 90 sekúnd. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/934: 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: 16.12.2008                   Z: PKO 
 
Úloha č. 08-21/935: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 12.12.2008                   Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-21/19.828: 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 C.E.N spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 30 ods. 2 písm. a) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 9.8., 10.8., 11.8., 12.8., 13.8., 14.8., 15.8., 16.8., 
17.8., 18.8., 19.8., 20.8., 21.8., 22.8., 23.8. a 24.8.2008 o cca 22:30, odvysielal v programe Šport 
záznamy z OH v Pekingu, na vysielanie ktorých má výhradné právo iný vysielateľ.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-21/936: 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: 16.12.2008                   Z: PKO 
 
Úloha č. 08-21/937: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 12.12.2008                   Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-21/19.829: 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. 3446/172-2008 voči televízii TA3 a TV Markíza a uznala ju, v časti 
týkajúcej sa odstránenia loga Slovenskej televízie, podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 
308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/938: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o výsledku prešetrenia časti 
sťažnosti. 
T: 12.12.2008                   Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-21/19.830: 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. 3446/172-2008 voči televízii TA3 a TV Markíza a uznala ju, v časti 
týkajúcej sa programu Šport+ odvysielaného v dňoch 11.8.,12.8.,18.8.,19.8. a 25.8.2008, programu 
Športové noviny odvysielaného v dňoch 12.8., 14.8., 15.8., 18.8., 19.8., 22.8., 23.8, 24.8. 
a 25.8.2008, a programu Teleráno odvysielaného v dňoch 18.8., 19.8., 20.8., 21.8., 22.8. 
a 25.8.2008 podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/939: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o výsledku prešetrenia časti 
sťažnosti. 
T: 12.12.2008                   Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-21/19.831: 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. 3446/172-2008 voči televízii TA3 a TV Markíza a uznala ju, v časti 
týkajúcej sa programu Športové noviny odvysielaného v dňoch 9.8. a 10.8.2008 a programu 
Teleráno odvysielaného v dňoch 11.8., 12.8., 13.8., 14.8., 15.8.2008 podľa ustanovenia § 14a ods. 
11 zákona č. 308/2000 Z.z. za nepreskúmateľnú. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/940: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti časti 
sťažnosti. 
T: 12.12.2008                   Z: PgO 
 
K bodu 20/ 

 22



Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4103/191-2008      
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 24.9.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4103/191-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-21/20.832: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne 
konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 16 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v programe Televízne noviny dňa 24.09.2008 
o cca 19:00 hod. odvysielal príspevok Ceny má strážiť bývalý agent ŠtB., v ktorom mohlo dôjsť k 
nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/941: 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: 16.12.2008                   Z: PKO 
 
Úloha č. 08-21/942: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 12.12.2008                   Z: PgO 
 
Uznesenie č. 08-21/20.832.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 14a zákona č. 308/2000 Z.z. preverila 
sťažnosť evidovanú pod č. 4103/191-2008 smerujúcu voči vysielaniu televízie Markíza a uznala ju 
v časti týkajúcej sa možného porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/943: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 12.12.2008                   Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 4066/190-2008       
(na vysielanie programu Lampáreň zo dňa 02.03.2008)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 4066/190-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.            číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 08-21/21.833: 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. 4066/190-2008 smerujúcu voči vysielaniu TV Markíza a uznala sťažnosť 
podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/944: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
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T: 12.12.2008          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 63/08/TV o monitorovaní vysielania MsTV Moldava – Szepsi VTV, STUDIO 7S 
(monitorované dni: 6. a 13. 10.2008) 
Vysielateľ: BodvaTel, s.r.o., Moldava nad Bodvou             číslo licencie: T/131 
 
Uznesenie č. 08-21/22.834: 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 BodvaTel, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. g) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 06.10.2008 odvysielal program Magyar nyelvű, ktorého 
zahlásenie moderátorom, ako aj program samotný, neboli v štátnom jazyku.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/945: 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: 16.12.2008          Z: PKO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.64/08/TV o monitorovaní vysielania Infokanál mesta Partizánske 
(monitorovaný deň: 23.9.2008) 
Vysielateľ: Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.                    číslo licencie: T/179 
 
Uznesenie č. 08-21/23.835: 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 Vydavateľstvo Tempo, s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. e) 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s neposkytnutím súvislých záznamov vysielania zo dňa 
23.09.2008 v zodpovedajúcej kvalite na vyžiadanie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/946: 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: 16.12.2008          Z: PKO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.68/08/TV o monitorovaní vysielania Televízie Prešov 
(monitorované dni: 16. a 17.10.2008) 
Vysielateľ: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov              číslo licencie: T/193 
 
Uznesenie č. 08-21/24.836: 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 GAAD Prešov, s.r.o. vo veci možného porušenia  § 35 ods. 5 zákona č. 
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308/2000 Z. z. v súvislosti s prerušením programu Dom, byt a záhrada dňa 17.10.2008, ktorého 
trvanie nepresahuje 30 min., reklamou.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/947: 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: 16.12.2008          Z: PKO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.70/08/TV o monitorovaní vysielania TV Senica, TV Skalica, TV Myjava, TV Brezová pod 
Bradlom 
(monitorované dni: 9.10.2008, 10.10.2008, 16.10.2008 a 17.10.2008) 
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                         číslo licencie: T/33 
 
Uznesenie č. 08-21/25.837: 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. 70/08/TV z monitorovania vysielania 
TV Senica (9.október 2008), TV Skalica (10.október 2008), TV Myjava (16.október) a TV Brezová 
pod Bradlom (17.október), že v monitorovanom vysielaní vysielateľa Videoštúdio RIS, spol. s r.o. s 
licenciou č. T/33 nebolo zistené porušenie  právnych predpisov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/948: Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady. 
T: 12.12.2008          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 51/08/TV o monitorovaní vysielania televízie TA3 
(monitorovaný deň: 8.9.2008) 
Vysielateľ: C.E.N., s.r.o. Bratislava                číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 08-21/26.838: 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 C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 08.09.2008 odvysielal v rámci relácie Firmy informácie, ktoré mohli 
naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/949: 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: 16.12.2008          Z: PKO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských relácií televíznych staníc STV1, 
TV Markíza, JOJ a TA3 
(monitorované obdobie: 15.9.2008-15.10.2008) 

 25



Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
                   MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
       MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 

       C.E.N., s.r.o. Bratislava               číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 08-21/27.839: Rada odročila bod programu na zasadnutie Rady dňa 16.12.2008. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/950: Kancelária Rady pripraví materiál na najbližšie zasadnutie Rady. 
T: 16.12.2008          Z: PKO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 1030-PgO/O-3394/2008 zo dňa 26.08.2008 
Doplnenie: Správa č. 47/08/TV o monitorovaní RING TV 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: záznam vysielania zo dňa 05.05.2008) 
ÚK: RING TV, s.r.o.                                                                          číslo licencie: T/190 
 
Uznesenie č. 08-21/28.843: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 1030-PgO/O-3394/2008, RING 
TV s.r.o.  

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislé záznamy vysielania zo dňa 5.5.2008 v zodpovedajúcej 
kvalite, 

 
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. 08-21/951: 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: 02.01.2009          Z: PKO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 1040-PgO/O-3513/2008 zo dňa 09.09.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2591/139-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Šport/ TERAZ SA TO HODÍ: „KONČÍŠ!!!“/ 24.06.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 08-21/29.844: 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. 1040-PgO/O-3513/2008 MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že v spravodajskom programe Šport dňa 24.6.2008 o cca 19:58 hod. odvysielal príspevok TERAZ 
SA TO HODÍ:,,KONČÍŠ!!!“, 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. 08-21/952: vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie zákona  
a doručí ho účastníkovi konania 
T: 02.01.2009          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-21/953: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12.12.2008                   Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 369-PgO/O-1886/2005 zo dňa 25.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 76/2005/TV o monitorovaní televízie JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Vyvolení/05.10.2005 v repríze 06.10.2005) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                číslo licencie: T/39   
 
Uznesenie č. 08-21/30.845: 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 s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 369-PgO/O-1886/2005 spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 

I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že dňa 05.10.2005 o cca 20.00 hod a dňa 06.10 o cca 12.00 hod. v repríze odvysielal program 
Vyvolení, ktorý by mohol ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo 
narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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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. h) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500.000,-- Sk, slovom päťstotisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***08, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

II. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 

že dňa 05.10.2005 o cca 20.00 hod. a dňa 06.10 o cca 12.00 hod. v repríze odvysielal program 
Vyvolení, bez zohľadnenia jeho vekovej vhodnosti pre maloletých pri jeho zaradení do vysielania, 
 

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. 

 
III. porušil povinnosť ustanovenú v § 20  ods.  5 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
tým, 

 
že pri klasifikácií programu Vyvolení, odvysielanom dňa 05.10.2005 o cca 20.00 hod. a dňa 06.10 
o cca 12.00 hod. v repríze, neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade s 
podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 zákona č. 308/200 Z.z. určila Rada, 
 
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.“ 
 
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 uhradiť ju na účet: 7000088921/8180, VS ***08, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 08-21/954: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania, 
spoločnosti MAC TV s.r.o.
T: 08.01.2008          Z: PKO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 227-PgO/O-3976/2008 zo dňa 07.10.2008 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2892/152-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Banán radí/ 18.06.2008) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39      
 
Uznesenie č. 08-21/31.846: 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. 227-PgO/O-3976/2008 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa § 30  
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  
 

z a s t a v u j e, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/955: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12.12.2008          Z: PgO 
 
Úloha č. 08-21/956: 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, spoločnosti MAC TV s.r.o.
T: 08.01.2008          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 08-21/31.847: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne 
konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 18.06.2008 o cca 21.55 hod. odvysielal program Banán 
radí, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/957: 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: 16.12.2008          Z: PKO 
 
Úloha č. 08-21/958: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 12.12.2008          Z: PgO 
 
32/Rôzne 
1/ Žiadosť o ústne pojednávanie 
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Uznesenie č. 08-21/32.848: Rada pre vysielanie a retransmisiu na základe žiadosti účastníka 
konania, MAC TV s.r.o. nariaďuje v správnom konaní č. 227-PgO/O-3976/2008 ústne 
pojednávanie v zmysle § 21 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, z dôvodu zistenia presného a úplného skutkového stavu predmetnej veci. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/959: Kancelária Rady zabezpečí priebeh ústneho pojednávania. 
T: 02.12.2008          Z: PKO 

 
2/ Zasadnutia RVR – I. polrok 2009 
 
Rada berie na vedomie návrh zasadnutí na I. polrok 2009. 
 
3/ Postúpenie podania na Úrad vlády 
 
Rada berie na vedomie postúpenie podania na Úrad vlády. 
 
Úloha č. 08-21/960: Kancelária Rady zabezpečí postúpenie sťažnosti na Úrad vlády Slovenskej 
republiky.  
T: 12.12.2008                                                                                                  Z: PKO 
 
4/ Návrh na výplatu mimoriadnej odmeny riaditeľovi Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 08-21/32.849: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady 
pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 
3.marca 2004 a § 20 ods. 1  zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri 
výkone práce vo verejnom záujme schvaľuje odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa 
predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac december 2008.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/961: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmeny riaditeľa Kancelárie v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.12.2008          Z: OEV 
 
5/ Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
 
Uznesenie č. 08-21/32.850: Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady 
pre vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 
v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych 
odmien pre všetkých členov Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - predovšetkým 
za kvalitne odvedenú prácu súvisiacu s uskutočnenými výberovými konaniami vo veci 
udelenia/zmeny licencií  na terestriálne vysielanie v mesiaci november 2008.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/962: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady 
v zmysle schváleného uznesenia.  
T: 09.12.2008          Z: OEV 
 
6/ Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac november 2008 
 
Uznesenie č. 08-21/32.851: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad 
o účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci november 2008 a  v  zmysle čl. 8 Štatútu Rady 
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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 november 2008 v plnej výške všetkým 
členom Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/963: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle 
schváleného uznesenia.  
T: 09.12.2008          Z: OEV 
 
7/ Plnenie povinností ohľadom platenia pokút vyplývajúcich z rozhodnutí Rady o uložení    
pokuty 
Uznesenie č. 08-21/32.852: Rada pre vysielanie a retransmisiu poveruje Kanceláriu Rady 
vymáhaním pokuty č. 54/2007 prostredníctvom Exekučného úradu,  pokutu 52/1999, 133/2003 a 
179/2003 rozhodnutím o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky a následným riešením 
prostredníctvom MF SR. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 08-21/964: Kancelária Rady zabezpečí doriešenie pokút v zmysle schváleného uznesenia. 
T: 09.01.2009        Z: RK, PKO, LO, OEV 
 
Úloha č. 08-21/965: Kancelária Rady zabezpečí riešenie pokút priebežne v zmysle schválenej 
smernice.  
T: priebežne        Z: RK, PKO, LO, OEV 
 
8/ Návrh postupu pri voľbe predsedu resp. podpredsedu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
podľa § 6 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.  
 
Uznesenie č. 08-21/32.853: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh postupu pri voľbe 
predsedu resp. podpredsedu Rady pre vysielanie a retransmisiu podľa predloženého materiálu. 
 
Predsedom Rady pre vysielanie a retransmisiu bol ku dňu 14.01.2009 zvolený prof. PhDr. Miloš 
Mistrík, DrSc. 
 
Podpredsedom Rady pre vysielanie a retransmisiu bol ku dňu 17.12.2008 zvolený Ing. Peter 
Abrahám. 
 
 
 
V Bratislave dňa 02.12.2008 
 
 
 
         Valéria Agócs 
          predsedníčka  
 Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 
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