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Zápisnica č. 21/2006 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 05. 12. 2006 

o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Doc. 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: 866-LO/D-2123/2006 zo dňa 02.11.2006 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS/satelitu 
ÚK: MEDIASPOL, s.r.o., Nitra 
ÚP: 10.00 hod. 
 
3/ SK: 873-LO/D-2204/2006 zo dňa 16.11.2006 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencií v zmysle ustanovenia § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava 
 
4/ SK: 864-LO/D-2090/2006 zo dňa 27.10.2006 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160 z dôvodu zmeny podielov programových typov 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava 
 
5/ SK: 871-LO/D-2186/2006 zo dňa 13.11.2006 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/173 z dôvodu 
zmeny ponuky programových služieb 
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok 
 
6/ SK: 752-LO/D-1332/2006 zo dňa 27.06.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/34 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov 
 
7/ Sťažnosť č. 2012/185-2006 voči spoločnosti Termosat, s.r.o., Rožňava 
vo veci nekvalitného poskytovania služieb retransmisie 
držiteľ registrácie retransmisie: Termosat, s.r.o., Rožňava 
 
8/ SK: 875LO/D-2157/2006 zo dňa 08.11.2006  
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  č. TKR/115  
ÚK: Ing. Štefan Mišovic, M - Elektronik, Martin 
9/ SK: 870-LO/D-2187/2006 zo dňa 13.11.2006 
správne konanie vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/42 - návrh 
na zastavenie konania 
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder 
 
10/ SK: 872-LO/D-2193/2006 zo dňa 14.11.2006 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/148 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina 
  
11/ SK: 868-LO/D-2169/2006 zo dňa 09.11.2006 
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vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa 
licencie č. R/55 
ÚK: Rádiomedia, s.r.o., Dubnica nad Váhom/Gabriel Fazekaš, Moldava nad Bodvou 
ÚP: 10.20 hod. 
 
12/ SK: 876-LO/D-2218/2006 zo dňa 16.11.2006 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/166 
ÚK: European Television - medicus, a.s., Bratislava/Pavel Zajac, Bratislava 
ÚP: 10.40 hod. 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č.71/2006/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie  
(monitorované vysielanie z dní 13.9. a 20.9.2006) 
Vysielateľ: Dúbravská televízia, spol. s r.o.         číslo licencie: T/100 
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1845/163-2006      
(na vysielanie programu  Noviny z dní  17.9.  a 24.9.2006 )  
Správa o šetrení sťažnosti č.1845/163-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie  JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1898/168-2006      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 27.9.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1898/168-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2174/200-2006      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 15.10.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2174/200-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
17/ SK č.: 700-PgO/O-1480/2006 zo dňa 06.06.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 906/75-2006 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Vyvolení 2 / 05.04.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
18/ SK č.: 745-PgO/O-1611/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania televízie JOJ v období volieb do NR SR 
(dodržiavanie § 16 písm. c) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: diskusné relácie Box / 06. a 13.06.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
19/ SK č.: 706-PgO/O-1485/2006 zo dňa 06.06.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 860/70-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Reportéri – V Senici sa nezabíja / 20.03.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie: 
 
20/ SK č.: 735-PgO/O-1598/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1080/86-2006 
(dodržiavanie § 32 ods. 5 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: reklama na mobilného operátora Orange 10.05.2006) 
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ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie: 
 
21/ SK č.: 744-PgO/O-1610/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania televízie JOJ v období volieb do NR SR 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Ranné noviny / 16.06.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
22/ SK č.: 743-PgO/O-1609/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania televízie JOJ v období volieb do NR SR 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / 15.06.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
23/ SK č.: 736-PgO/O-1600/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1090/87-2006 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: XXL – videoklip Pimpin Rap / 04.03.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie: 
 
24/ SK č.: 739-PgO/O-1607/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do NR SR 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Na telo / 11.06.2006) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
25/ SK č.: 737-PgO/O-1602/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do NR SR 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny – Voľby sa blížia / 11.06.2006) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
26/ SK č.: 747-PgO/O-1613/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 1 o monitorovaní vysielania TA3 v období volieb do NR SR 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy / 01.06.2006) 
ÚK: C. E. N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
27/ SK č.: 705-PgO/O-1484/2006 zo dňa 06.06.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 720/60-2006 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny – príspevok Videotelefonovanie / 16.03.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
28/ SK č.: 734-PgO/O-1596/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 49/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: reklama počas hokej. zápasu Rusko - Kazachstan / 06.05.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie: 
 
29/ SK č.: 740-PgO/O-1605/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní Slovenského rozhlasu v období volieb do NR SR 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál / 11.06.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenský rozhlas   číslo licencie: 
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30/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní: 
1/ 10.00 hod. – MEDIASPOL, s.r.o., Nitra 
2/ 10.20. hod. – Rádiomedia, s.r.o., Dubnica nad Váhom/Gabriel Fazekaš, Moldava nad Bodvou 
3/ 10.40 hod. - European Television - medicus, a.s., Bratislava/Pavel Zajac, Bratislava  
 
 

************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 950 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
zasadnutia Rady sú splnené.  
 
Uznesenie č. 06-21/1.846: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 866-LO/D-2123/2006 zo dňa 02.11.2006 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS/satelitu 
ÚK: MEDIASPOL, s.r.o., Nitra 
ÚP: 10.00 hod. 

 
Uznesenie č. 06-21/2.847: 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 káblového distribučného systému/satelitu, 
v správnom konaní č. 866-LO/D-2123/2006 zo dňa 02.11.2006, účastníka konania: 
 
MEDIASPOL, s.r.o. 
Rázusová 7 
949 01 Nitra 
  
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 MEDIASPOL, s.r.o., Rázusová 7, 949 01 Nitra 
 

licenciu č. T/ ... 
na televízne vysielanie  

  
na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto  podmienok: 

„I. 
 

(1)   Názov programovej služby: PENIAZE.TV 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
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(3)   Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne 
Územný rozsah vysielania: MMDS spoločnosti SATRO s.r.o.,  Bratislava, mestá: Nitra, 
Považská Bystrica, Veľká Javorina, Brezová pod Bradlom, Bratislava, Skalica; počet prípojok 
– 6950. 

(4)   Jazyk vysielania: slovenský 
  

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

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra , vložka 
číslo: 18661/N, oddiel: Sro, zo dňa 30.10.2006 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo: 18661/N, oddiel: Sro, zo dňa 
30.10.2006 

 
    III. 

1)      Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 
dňa 02.11.2006 (č.p. 2123/2006) 
  

a/  Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: 100 % 
 

 b/     Doplnkové vysielanie (100 %) 
            Telenákup – min. 65 % 
 Reklama – max. 15 % 
 Upútavky na program – max. 10 % 
 Zvučky programovej služby – max. 10 % 
 

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

2) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: 0 % 

3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym 
dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa 

4) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 
nevzťahuje sa  

5) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej 
služby: teletext neprevádzkuje  

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

7) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
- DVD nosič v požadovanom formáte a zodpovedajúcej kvalite 
 (možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 
 

  
IV. 

 
1.   Programová služba je vysielaná prostredníctvom MMDS spoločnosti SATRO s.r.o., Bratislava: 
prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v MMDS je na základe rozhodnutia 
o registrácii retransmisie č. TKR/121 spoločnosť SATRO s.r.o., Bratislava.“ 
 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-21/951: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 866-LO/D-2123/2006, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MEDIASPOL, s.r.o., Nitra. 
T: 05.01.2007          Z: LO 
 
K bodu 3/ 
SK: 873-LO/D-2204/2006 zo dňa 16.11.2006 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencií v zmysle ustanovenia § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-21/3.848: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
§ 5 ods. 1 písm. d) 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.”), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní, v správnom konaní č. 873-LO/D-2204/2006 zo dňa 16.11.2006, posúdila žiadosť 
o pridelenie frekvencií 99,8 MHz Zvolen – Malá Stráž, 91,8 MHz Martin - Hrádok účastníka konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna ulica č. 1 
812 90 Bratislava   
    
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 
 

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

Rada podľa ustanovenia § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania  
 

prideľuje 
 

Slovenskému rozhlasu, Mýtna ulica č. 1, Bratislava tieto frekvencie: 
 

 
1. frekvenciu 99,8 MHz Zvolen – Malá Stráž na vysielanie programového okruhu Rádio Regina, 
2. frekvenciu 91,8 MHz Martin - Hrádok na vysielanie programového okruhu Rádio Regina. 
 
Podľa ustanovenia § 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 oznámi Rade. 
 
Podľa ustanovenia § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný 
využívať pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto 
zákonom a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie inej osobe. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/952: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
873-LO/D-2204/2006 a zašle ho účastníkovi konania Slovenský rozhlas, Bratislava. 
T: 05.01.2007          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 864-LO/D-2090/2006 zo dňa 27.10.2006 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160 z dôvodu zmeny podielov programových typov 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava 
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Uznesenie č. 06-21/4.849: 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. 864-LO/D-2090/2006 zo dňa 27.10.2006, posúdila  oznámenie o zmene licencie na televízne 
vysielanie účastníka konania: 

 
NAUTIK TV, spol. s r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 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 § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 

licenciu na televízne vysielanie č. T/160 nasledovne: 
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/160 zo dňa 08.06.2004 v znení neskoršie vykonaných zmien sa čl. 

III., bod (1) mení a znie: 
 

Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené z programovej skladby doručenej Rade 
dňa 27.10.2006 (č. podania 2090/2006) 

a) Programová služba (100 %) 
Doplnkové vysielanie: max.  21 % 
Programy:          min.  79  % 
 
b) Programové typy (100 %) 
Spravodajstvo:     0 % 
Publicistika:                 
       Politická publicistika:                            2,3 % 
       Ostatná publicistika:     18,3 % 
Dokumentárne programy:     22,7 % 
Dramatické programy:      0 % 
Zábavné a hudobno-zábavné programy:      51,0 % 
Hudobné programy:                5,7 % 
Vzdelávacie programy:                                          0 % 
Náboženské programy:                                          0  % 
Šport:                                                                      0  % 
 
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor. 
 
c) podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/953: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie č. T/160  v SK: 864-LO/D-2090/2006 zo dňa 
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27.10.2006, zašle ho účastníkovi konania (NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava) a zároveň ho vyzve 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.01.2007          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 871-LO/D-2186/2006 zo dňa 13.11.2006 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/173 z dôvodu 
zmeny ponuky programových služieb 
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok 
 
Uznesenie č. 06-21/5.850: 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. 871-LO/D-2186/2006 zo dňa 13.11.2006 posúdila žiadosť o zmenu  registrácie č. TKR/173, 
doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania: 

 
Kabel TV Močenok, s.r.o. 
Ul. Sv. Gorazda 1475 
951 31 Močenok 
 
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/173 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/173/2000 zo dňa 07.03.2000 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 
 
Bod 4. sa mení a znie: 
 
„4. Ponuka programových služieb: 
 
Televízne programové služby:  
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, TV Z, MUSIC BOX, NAUTIK TV, 
ORF 1, DUNA TV, EUROSPORT, VOX, PRO 7, TV 5, CARTOON NETWORK/TCM, 
DISCOVERY CHANNEL, MINIMAX, TV NOE 
 
Rozhlasové programové služby: 
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio OKEY, VIVA, FUN RADIO, N 
RADIO, Rádio EXPRES“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/954: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/173 v SK: 871-LO/D-2186/2006 
zo dňa 13.11.2006 účastníkovi konania (Kabel TV Močenok, s.r.o.) a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 05.01.2007          Z: LO 
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K bodu 6/  
SK: 752-LO/D-1332/2006 zo dňa 27.06.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/34 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov 

 
Uznesenie č. 06-21/6.851: 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. 752-LO/D-1332/2006 zo 
dňa 27.06.2006 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/34 z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb účastníka konania: 
 
TATRA TEMEX CABLE, a.s. 
Legionárov 5 
080 01 Prešov 
 
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/34 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/34/1995 zo dňa 10.05.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia takto: 
 
1.  bod 3. znie: „Počet prípojok: 
    3.1. KDS Exnárova 36, Prešov              4420 
    3.2. KDS Vl. Clementisa 16, Prešov     4224 
Počet prípojok celkom:                          8644“  
      
2.  bod 4. Ponuka programových služieb znie: 
   „4.1. hl. stanica: KDS Exnárova 36 

 základný súbor: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, MUSIC BOX, 

NAUTIK TV, INFOKANÁL TEMEX TV, ČT 1, ČT 2, ČT 
24, PRIMA, Galaxie Sport, BBC World, CNN, Minimax, AB 
Moteurs, AB Sat, Viasat Explorer, Viasat History, Mezzo, 
Chasse et Peche, DSF, PRO 7, Tele 5, Enter film, FILM + 

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

 
4.2. hl. stanica: KDS Vl. Clementisa 16 
základný súbor: 

televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, MUSIC BOX, 
NAUTIK TV, INFOKANÁL TEMEX TV, ČT 1, ČT 2, ČT 
24, PRIMA, BBC World, CNN, Minimax, AB Moteurs, AB 
Sat, Viasat Explorer, Viasat History, Mezzo, Chasse et Peche, 
DSF, PRO 7, Tele 5, Enter film, FILM + 

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; VIVA, rádio 
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OKEY” 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/955: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o oznámení registrácie retransmisie č. TKR/34 v SK: 752-
LO/D-1332/2006 zo dňa 27.06.2006 účastníkovi konania (TATRA TEMEX CABLE, a.s.) a vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.01.2007          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
Sťažnosť č. 2012/185-2006 voči spoločnosti Termosat, s.r.o., Rožňava 
vo veci nekvalitného poskytovania služieb retransmisie 
držiteľ registrácie retransmisie: Termosat, s.r.o., Rožňava 
 
Uznesenie č. 06-21/7.852: 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. 2012/185-2006 zo dňa 19.10.2006 a dospela k záveru, že sťažnosť je v  zmysle 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  neopodstatnená. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/956: Zaslať oznámenie o vybavení sťažnosti sťažovateľovi Erichovi Chrenkovi 
a oznámiť mu aktuálnu adresu spoločnosti Termosat, s.r.o., Rožňava, ktorá je: TERMOSAT, spol. 
s r.o., Šafárikova 17, 048 01 Rožňava. 
T: 05.01.2006          Z: LO 
 
Úloha č. 06-21/957: Postúpiť sťažnosť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI). 
T: 05.01.2006          Z: LO 
 
Úloha č. 06-21/958: Upovedomiť Asociáciu prevádzkovateľov káblových televízií (APKT).  
T: 05.01.2006          Z: LO 
 
Úloha č. 06-21/959: Požiadať TÚ SR o preverenie obsahu programového rastra spoločnosti Termosat, 
s.r.o., Rožňava v meste Kráľovský Chlmec. 
T: 05.01.2006          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 875LO/D-2157/2006 zo dňa 08.11.2006  
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie  č. TKR/115  
ÚK: Ing. Štefan Mišovic, M - Elektronik, Martin 
 
Uznesenie č. 06-21/8.853: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán  príslušný 
podľa  § 5  ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.”)  postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z.,  v správnom konaní č. 875LO/D-2157/2006 začatom dňa 08.11.2006, vo veci 
zrušenia registrácie retransmisie  č. TKR/115 posúdila žiadosť prevádzkovateľa retransmisie: 
 
Ing. Štefan Mišovic M-Elektronik 
Ul. 29. augusta 
036 01 Martin 
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a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.   71/1967 Z.b.  
o správnom konaní  vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

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

ruší registráciu retransmisie č. TKR/115 
 
z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade  dňa 08.11.2006 (č.p.d. 2157)   
písomne požiadal. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/960: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
rozhodnutie o zrušení registrácie retransmisie  v SK č.: 875-LO/D-2157/2006 a zašle ho účastníkovi 
konania, Ing. Štefanovi  Mišovicovi . 
T: 05.01.2007          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 870-LO/D-2187/2006 zo dňa 13.11.2006 
správne konanie vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/42 - návrh 
na zastavenie konania 
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder 
 
Uznesenie č. 06-21/9.854: 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, správne konanie č. 870-
LO/D-2187/2006 vo veci predĺženia platnosti licencie č. T/42 na televízne vysielanie v káblových 
rozvodoch  účastníka konania: 
 
František Kováts – STUDIO PLUS TV 
Lesná 2044/95 
932 01 Veľký Meder 
 
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 § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
 

zastavuje 
 
správne konanie č. 870-LO/D-2187/2006  z dôvodu, že účastník konania o to Radu požiadal. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/961: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zastavení konania  v správnom 
konaní č. 870-LO/D-2187/2006 a zašle ho  účastníkovi konania, Františkovi Kovátsovi, bytom Veľký 
Meder. 
T: 05.01.2007          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 872-LO/D-2193/2006 zo dňa 14.11.2006 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/148 



 12

ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 06-21/10.855: 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. 872-LO/D-2193/2006 zo dňa 14.11.2006, posúdila 
žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/148 podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 
308/2000 Z. z., doručenú Rade dňa  14.11.2006 účastníka konania: 
 
AGENTURA S, s.r.o.,  
Horný val 3 
010 01 Žilina 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/148 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/148/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších zmien sa mení 
a v úplnom znení znie takto:   
 

I. 
 
1. Názov programovej služby: TV PATRIOT 
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: do 31.12.2008 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania - multiregionálne: daný dosahom vysielača, Žilina, kanál 55; KDS, 

mestá Martin, Vrútky, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Bytča, 
Turčianske Teplice; daný dosahom satelitu THOR 3 

5. jazyk vysielania: slovenský (pri dramatických programoch aj jazyk český) 
6. spôsob vysielania:  a) terestriálne, Žilina, kanál 55, 

b) prostredníctvom KDS: mestá Martin, Vrútky, Kysucké Nové Mesto, Čadca, 
Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Bytča, Turčianske Teplice 
c) satelitné šírenie signálu prostredníctvom satelitu THOR 3, prevádzkovaný 
spoločnosťou TELENOR Slovakia, 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 Žilina zo dňa 14.05.2002, vložka 
číslo: 13492/L 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 14.05.2002, vložka číslo: 13492/L 

 
III. 

 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa navrhovanej programovej sklady 

(určené z podania č. 2193 zo dňa 14.11.2006): 
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 Programová služba (100 %): 
 Doplnkové vysielanie – max. 25 % 
 Programy                    – min. 85 % 
 b)  Programy (100 %) 
  Spravodajstvo – 13,4 % 
  Publicistika – 55,2 % 

1. polit. publicistika – 0 % 
2. ostatná public. – 55,2 % 

Dokumentárne programy – 0,9 % 
Dramatické programy – 2,1 % 
Zábavné a hudobno-zábavné programy – 23,0 % 
Hudobné programy – 4,2 % 
Vzdelávacie programy – 0 % 
Náboženské programy – 1,2 % 
Šport – 0 % 
 

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

3. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
min. 15 % 

4. Navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej 
programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 15 % 

5. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa ustanovenia 
§ 23 a § 25 zákona č. 308/2000 Z. z. 

6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 
Jednotného systému označovania programov a podmienok jeho uplatňovania 

7. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: podľa podania č. 3011 zo dňa 08.12.2005 

8. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade záznam vysielania: videokazety 
systému VHS v zodpovedajúcej kvalite 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/962: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní 872-LO/D-2193/2006, zašle ho účastníkovi konania (AGENTURA S, Žilina) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 05.01.2007          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 868-LO/D-2169/2006 zo dňa 09.11.2006 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa 
licencie č. R/55 
ÚK: Rádiomedia, s.r.o., Dubnica nad Váhom/Gabriel Fazekaš, Moldava nad Bodvou 
ÚP: 10.20 hod. 
 
Uznesenie č. 06-21/11.881:: 

 
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.“), postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z.,  v správnom konaní č. 868-LO/D-2169/2006 zo dňa 
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09.11.2006 a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
 

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

 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v spojení 
s ustanovením  § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní nepriznáva postavenie 
účastníka konania spoločnosti RÁDIO D1 s.r.o., Areál ZTS 924, 018 41 Dubnica nad Váhom. 
 

Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-21/963: Kancelária Rady vyžiada výpis z obchodného registra Okresného súdu Trenčín 
spoločnosti Rádiomedia s.r.o., Dubnica nad Váhom so stavom ku dňu 29.11.2006 a obstará tiež 
fotokópie zo Zbierky listín účastníka konania u uvedeného súdu. 
T: ihneď          Z: LO 
 
Úloha č. 06-21/963.1: Kancelária Rady vyhotoví a zašle rozhodnutie o nepriznaní postavenia ÚK 
spoločnosti RÁDIO D s.r.o. 
T: 05.01.2007         Z: LO 
 
 
K bodu 12/ 
SK: 876-LO/D-2218/2006 zo dňa 16.11.2006 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa 
licencie č. T/166 
ÚK: European Television - medicus, a.s., Bratislava/Pavel Zajac, Bratislava 
ÚP: 10.40 hod. 
 
Uznesenie č. 06-21/12.856:  Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom 
konaní č. 876-LO/D-2218/2006 zo dňa 16.11.2006 s účastníkmi konania: 
 
European Television – medicus, a.s. 
Nevädzová 5 
821 01 Bratislava 
 
a 
 
Pavel Zajac 
Šaštínska 32 
841 04 Bratislava 4 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/166 spoločnosti European 
Television – medicus, a.s., Bratislava a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z.  
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udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom 100 % obchodného podielu akcionárov spoločnosti European Television – medicus, a,s., 
Bratislava na nadobúdateľa - akcionára Pavla Zajaca, Šaštínska 32, 841 04 Bratislava 4. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/964: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 876-LO/D-
2218/2006  a  zašle ho účastníkom konania spoločnosti European Television – medicus, a.s. a Pavlovi 
Zajacovi, Bratislava. 
T: 05.01.2007          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.71/2006/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie  
(monitorované vysielanie z dní 13.9. a 20.9.2006) 
Vysielateľ: Dúbravská televízia, spol. s r.o.         číslo licencie: T/100 
 
Uznesenie č. 06-21/13.857: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy  č. 
71/2006/TV z monitorovania televízie Dúbravská televízia začína správne konanie voči vysielateľovi 
Dúbravská televízia, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 13.09.2006 o cca 18.28 hod. a dňa 20.09.2006 o cca 18.30 hod. odvysielal po 
skončení  programu Dúbravský magazín reklamu na Bowling bar, ktorá nebola na jej konci zreteľne 
oddelená od iných častí programovej služby tak, aby nebola zameniteľná s inými zložkami 
programovej služby.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-21/965: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 19.12.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-21/13.858: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy  č. 
71/2006/TV z monitorovania televízie Dúbravská televízia začína správne konanie voči vysielateľovi 
Dúbravská televízia, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 33 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 13.09.2006 o cca 18.28 hod. a dňa 20.09.2006 o cca 18.30 hod. v rámci 
reklamy na Bowling bar mohlo dôjsť k odvysielaniu reklamy na alkoholické nápoje. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-21/966: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 19.12.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-21/13.859: 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 
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„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy  č. 
71/2006/TV z monitorovania televízie Dúbravská televízia začína správne konanie voči vysielateľovi 
Dúbravská televízia, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 13.09.2006 o cca 18.28 hod. a dňa 20.09.2006 o cca 18.30 hod. odvysielal 
reklamu na Bowling bar, ktorej obsah mohol ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin 
maloletých, alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-21/967: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 19.12.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-21/13.860: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy  č. 
67/2006/TV z monitorovania televízie Dúbravská televízia začína správne konanie voči vysielateľovi 
Dúbravská televízia, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 13.09.2006 o cca 18.00 hod. odvysielal v programe Dúbravský magazín 
príspevok Billa na Saratovskej, v ktorom odvysielal informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej 
reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-21/968: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 19.12.2006          Z: PKO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1845/163-2006      
(na vysielanie programu  Noviny z dní  17.9.  a 24.9.2006 )  
Správa o šetrení sťažnosti č.1845/163-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie  JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-21/14.861: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 17.09.2006 o cca 19.45 hod odvysielal v rámci univerzálneho programu 
Noviny príspevok prinášajúci informácie o násilí pred futbalovým zápasom medzi Slovanom 
Bratislava a Spartakom Trnava, ktorý obsahoval slovné vyjadrenia nevhodné pre maloletých, čím 
mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania programov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-20/969: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 19.12.2006          Z: PKO 
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Uznesenie č. 06-21/14.862: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 24.09.2006 o cca 19.30 hod odvysielal v rámci univerzálneho programu 
Noviny príspevok prinášajúci reakcie politikov na výsledky policajného vyšetrovania v prípade 
Hedvigy Malinovej, ktorý obsahoval slovné vyjadrenia nevhodné pre maloletých, čím mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania programov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-20/970: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 19.12.2006         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-20/971: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správnych konaní. 
T: 15.12.2006          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1898/168-2006      
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 27.9.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1898/168-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-21/15.863: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie 
voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 27.09.2006 o cca 19.30 hod odvysielal v rámci programu Noviny príspevok 
o požiari v Jarovniciach, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania 
programov, pretože nezabezpečil, aby obrazové zábery, ktoré tvoria integrálnu súčasť informácie boli 
zobrazené v rozsahu nevyhnutnom pre pochopenie informácie, bez dôrazu na efekt šokovania. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/972: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 19.12.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-21/973: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 15.12.2006          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2174/200-2006      
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 15.10.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2174/200-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 06-21/16.864: 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. 2174/200-2006, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/974: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2006          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 700-PgO/O-1480/2006 zo dňa 06.06.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 906/75-2006 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Vyvolení 2 / 05.04.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-21/17.865: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 700-PgO/O-1480/2006 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o., podľa § 30 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/975: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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 MAC TV s.r.o. 
T: 05.01.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-21/976: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2006          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 745-PgO/O-1611/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania televízie JOJ v období volieb do NR SR 
(dodržiavanie § 16 písm. c) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: diskusné relácie Box / 06. a 13.06.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-21/18.866: 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 správne 
konanie č. 745-PgO/O-1611/2006 vedené voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. podľa § 30 písm. h) 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 
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pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/977: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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 MAC TV s.r.o. 
 
T: 05.01.2007          Z:PKO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 706-PgO/O-1485/2006 zo dňa 06.06.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 860/70-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Reportéri – V Senici sa nezabíja / 20.03.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie: 
 
Uznesenie č. 06-21/19.867: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 706-PgO/O-1485/2006 vedené voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe 
zákona, 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. 06-21/978: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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 Slovenskej televízii – vysielateľovi na základe zákona. 
T: 05.01.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-21/979: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2006          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 735-PgO/O-1598/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1080/86-2006 
(dodržiavanie § 32 ods. 5 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: reklama na mobilného operátora Orange 10.05.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie: 
 
Uznesenie č. 06-21/20.868: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že správne konanie č. 735-PgO/O-1598/2006 vedené voči vysielateľovi na základe zákona 
Slovenskej televízii podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov 
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zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/980: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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 Slovenskej televízii – vysielateľovi na základe zákona. 
T: 05.01.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-21/980.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2006          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 744-PgO/O-1610/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania televízie JOJ v období volieb do NR SR 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Ranné noviny / 16.06.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-21/21.869: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 744-PgO/O-1610/2006 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa § 30  písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/981: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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 MAC TV s.r.o. 
T: 05.01.2007          Z: PKO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 743-PgO/O-1609/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania televízie JOJ v období volieb do NR SR 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny / 15.06.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-21/22.870: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 743-PgO/O-1609/2006 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o. podľa § 30  písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  
 

zastavuje, 
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pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/982: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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 MAC TV s.r.o. 
T: 05.01.2007          Z: PKO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 736-PgO/O-1600/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1090/87-2006 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: XXL – videoklip Pimpin Rap / 04.03.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie: 
 
Uznesenie č. 06-21/23.871: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 736-PgO/O-1600/2006 vedené voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe 
zákona 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. 06-21/983: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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 Slovenskej televízii – vysielateľovi na základe zákona. 
T: 05.01.2007          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-21/984: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2006         Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 739-PgO/O-1604/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do NR SR 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Na telo / 11.06.2006) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-21/24.872: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 739-PgO/O-1604/2006 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.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-20/985: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
T: 05.01.2007         Z: PKO 
 
K bodu 25/  
SK č.: 737-PgO/O-1602/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do NR SR 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny – Voľby sa blížia / 11.06.2006) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-21/25.873: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 737-PgO/O-1602/2006 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. 06-21/986: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
T: 05.01.2007         Z: PKO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 747-PgO/O-1613/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 1 o monitorovaní vysielania TA3 v období volieb do NR SR 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy / 01.06.2006) 
ÚK: C. E. N. s.r.o.        číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 06-21/26.874: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 747-PgO/O-1613/2006 vedené voči spoločnosti C.E.N. 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. 
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Úloha č. 06-21/987: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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 C.E.N. s.r.o. 
 
T: 05.01.2007         Z: PKO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 705-PgO/O-1484/2006 zo dňa 06.06.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 720/60-2006 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Noviny – príspevok Videotelefonovanie / 16.03.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-21/27.875: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 705-PgO/O-1484/2006 spoločnosť MAC TV s.r.o.,   
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 16.03.2006 odvysielal v rámci programu Noviny príspevok pod názvom Videotelefonovanie, 
obsahujúci informácie, ktoré naplnili definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 
Z. z.    
 
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. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200.000,– Sk, slovom dvestostisíc 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. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***06, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/988: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi 
konania MAC TV s.r.o. 
T: 05.01.2007         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-21/989: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia sťažnosti.  
T: 15.12.2006         Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 734-PgO/O-1596/2006 zo dňa 20.06.2006 



 24

Doplnenie: Správa č. 49/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: reklama počas hokej. zápasu Rusko - Kazachstan / 06.05.2006) 
ÚK: Vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie: 

 
Uznesenie č. 06-21/28.876: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 734-PgO/O-1596/2006 vysielateľ na základe zákona Slovenská 
televízia,   
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 06.05.2006 o cca 19.00 hod. odvysielal v reklamnej prestávke počas prvej tretiny hokejového 
zápasu Rusko – Kazachstan reklamu, ktorá po skončení reklamnej prestávky zasahovala do priebehu 
zápasu,    
 
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. 5 písm. a) 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. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***06, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-21/990: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi 
konania Slovenskej televízii – vysielateľovi na základe zákona.  
T: 05.01.2007         Z: PKO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 740-PgO/O-1605/2006 zo dňa 20.06.2006 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní Slovenského rozhlasu v období volieb do NR SR 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál / 11.06.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenský rozhlas   číslo licencie: 
 
Uznesenie č. 06-21/29.877: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
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správne konanie č. 740-PgO/O-1605/2006 vedené voči Slovenského rozhlasu, vysielateľovi na základe 
zákona 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. 06-21/991: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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 Slovenskému rozhlasu – vysielateľovi na základe zákona. 
 
T: 05.01.2007         Z: PKO 
 
K bodu 30/Rôzne  
 
1. Konferencia Telekomunikácie 2007 
Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom na účasť na konferencii 
Telekomunikácie 2007 v dňoch 30.-31.01.2007 a súhlasila s účasťou pracovníka kancelárie 
Rady, JUDr. Igora Chovana, na nej. 
 
Úloha č. 06-21/992: Kancelária Rady zabezpečí účasť na konferencii obvyklým spôsobom. 
T: ihneď         Z: OEV 
 
2. Priebežné výsledky  monitoringu STV, TV Markíza, JOJ, TA 3 , Slovenský rozhlas, Rádio 
VIVA, Rádio Expres, Rádio Okey v období volieb do orgánov samosprávy obcí (monitorované 
obdobie: 19.11.2006 až 2.12.2006) 
 
Rada zobrala na vedomie priebežné výsledky monitoringu vybraných rozhlasových a televíznych 
staníc v období volieb do orgánov samosprávy obcí (monitorované obdobie: 19.11.2006-2.12.2006) 
a prijala nasledovné uznesenia :  
 
Uznesenie č. 06-21/30.878: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy č. 2 o monitorovaní  vysielania TV Markíza v období volieb do orgánov samosprávy obcí 
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 odvysielaním príspevku Primátor 
Košíc a príspevku Rekordný záujem v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 25.11.2006, 
v ktorých mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Úloha č. 06-21/993: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 19.12.2006         Z: PKO 
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Uznesenie č. 06-21/30.879: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy č. 2 o monitorovaní  vysielania TV Markíza v období volieb do orgánov samosprávy obcí 
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 odvysielaním príspevku Dopravná 
situácia v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 26.11.2006, v ktorom mohlo dôjsť k 
nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 06-21/994: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 19.12.2006         Z: PKO 
 
 
Uznesenie č. 06-21/30.880: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy č. 2 o monitorovaní  vysielania TV Markíza v období volieb do orgánov samosprávy obcí 
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 odvysielaním príspevku Jasná 
predstava v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 27.11.2006, v ktorom mohlo dôjsť k 
nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Úloha č. 06-21/995: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 19.12.2006         Z: PKO 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 05.12.2006 

 
 
 
 
 
Valéria Agócs 
  predsedníčka  

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 
 


