
Zápisnica č. 22/2006
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 19. 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. 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: 900-LO/D-2282/2006 zo dňa 28.11.2006
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS v meste 
Kysucké Nové Mesto 
ÚK: AnTechNet, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
ÚP: 10:00 hod.

3/ SK: 903-LO/D-2283/2006 zo dňa 29.11.2006
vo veci žiadosti o odňatie licencie č.  T/66  na televízne vysielanie v KDS v Prešove  
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov

4/ SK: 905-LO/D-2284/2006  zo dňa 29.11.2006
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS v meste Prešov  
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov
ÚP: 10:20 hod.

5/ SK: 904-LO/D-2285/2006 zo dňa 29.11.2006
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/34
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov

6/ SK: 902-LO/D-2286/2006 zo dňa 29.11.2006
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v meste Prešov
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov

7/ SK: 909-LO/D-2394/2006 zo dňa 11.12.2006
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/49
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
        FORWARD-MEDIA spol. s r.o., Banská Bystrica
        R-MEDIA, s.r.o., Banská Bystrica
ÚP: 10:40 hod.

8/ SK: 878-LO/D-2105/2006 zo dňa 30.10.2006
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/89 – zmena podielov 
programových typov vo vysielaní
ÚK: Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom

9/ SK: 245-LO/D-1829/2004 zo dňa 16.08.2004
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/67 – zmena právnych 
skutočností
ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra
10/ SK: 787-LO/O-1829/2006 zo dňa 18.08.2006



vo veci  dodržiavania povinností  podľa ustanovenia § 16 písm. o) a ustanovenia § 51 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: European Television – medicus, a.s., Bratislava

11/SK: 836-LO/D-1909/2006 zo dňa 04.10.2006  
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/39 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny 
programovej skladby a  programových typov 
ÚK: MAC TV s.r.o.,  Bratislava

12 / SK: 880- LO/D- 2227/2006 zo dňa 20.11.2006
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš

13 / SK: 879-LO/D-2235/2006 zo dňa 22.11.2006
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o  licenciu č. T/123 z dôvodu zmeny 
územného rozsahu vysielania podľa ustanovenia § 51 ods. 4  zákona č.  308/2000 Z. z 
ÚK: TV POPRAD, s.r.o., Poprad 

14 / SK: 906-LO/D-2261/2006 zo dňa 24.11.2006
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/27 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: MARTICO s. r. o., Martin

15 / SK: 907-LO/D-2317/2006 zo dňa 01.12.2006
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom 
imaní a na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou č. R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
ÚP: 11:00 hod.

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 79/2006/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza,  JOJ
(monitorovaný program - upútavky z dní 22.09.2006, 30.09.2006, 04.10.2006, 08.10.2006)
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona 

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41
MAC TV, s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/39

17/ Kontrolný monitoring
Správa č.15/06/Ro o monitorovaní vysielania Rádia 7
(monitorovaný deň: 16.9., 18.9.2006)
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o., Bratislava číslo licencie:R/90

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2146/198-2006
(na vysielanie Videonovín z dňa 20.10.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2146/198-2006 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Prievidza
Vysielateľ: VIDEO TV, s.r.o., Prievidza číslo licencie: T/43

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1897/169-2006
(na vysielanie programu Bláznivá škola zo dňa 30.9.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1897/169-2006 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39



20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2051/190-2006
(na vysielanie programu Noviny  zo dňa 22.10.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2051/190-2006 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2203/201-2006 
(na vysielanie reklamy spoločnosti Kooperativa, a.s. zo dňa 10.11.2006 a 11.11.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2203/201-2006 smerujúcej proti STV, TV Markíza,  JOJ a TA3 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona, 

     MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
     MAC TV, s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

                  C.E.N. s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/125

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1864/165-2006
(na vysielanie programu Sedem s r.o. zo dňa 26.09.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1864/165-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o, Blatné číslo licencie: T/41

23/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1802/159-2006
(na vysielanie programu Sedem s r.o. zo dňa 12.09.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1802/159-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41

24/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1946/174-2006 a 1946/175-2006
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 29.9.2006 a 2.10.2006) 
Správa o šetrení sťažností č. 1946/174-2006 a 1946/175-2006 smerujúcich proti vysielaniu 
TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol s r.o., Blatné číslo licencie: T/41

25/ SK č.: 738-PgO/O-1603/2006 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 / 16.06.2006)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: 
T/41

26/ SK č.: 742-PgO/O-1608/2006 zo dňa 20.06.2006
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania Rádia Viva v období volieb do NR SR
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Veľké správy, príspevok: Obrana a bezpečnostná politika nie je 
vo volebných programoch politických strán / 13.06.2006)
ÚK: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70

27/ SK č.: 741-PgO/O-1607/2006 zo dňa 20.06.2006
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania Rádia Viva v období volieb do NR SR
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Veľké správy, príspevok: Slovákov najviac trápi korupcia / 
12.06.2006)
ÚK: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70

28/ SK č.: 767-PgO/O-1799/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1056/92-2006



(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Čierny Peter – informácie o agentúre blízkej strane Nádej / 
09.05.2006)
ÚK: C. E. N. s.r.o. číslo licencie: 
T/125

29/ SK č.: 790-PgO/O-2042/2006 zo dňa 30.08.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1129/96-2006
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Čierny Peter – neposkytnutie súvislého záznamu vysielania/ 
30.05.2006)
ÚK: C. E. N. s.r.o. číslo licencie: 
T/125

30/ SK č.: 746-PgO/O-1612/2006 zo dňa 20.06.2006
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní TA3 v období volieb do NR SR
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy / 11., 13. a 15.06.2006)
ÚK: C. E. N. s.r.o. číslo licencie: 
T/125

31/ SK č.: 766-PgO/O-1798/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1056/92-2006
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy – príspevok informujúci o agentúre blízkej strane 
Nádej / 09.05.2006)
ÚK: C. E. N. s.r.o. číslo licencie: 
T/125

32/ SK č.: 759-PgO/O-1788/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV 
Markíza, JOJ a TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy – príspevok informujúci o štrajku zdravotníkov v 
Nitre / 08.04.2006)
ÚK: C. E. N. s.r.o. číslo licencie: 
T/125

33/ SK č.: 762-PgO/O-1793/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1131/110-2006
(dodržiavanie § 20 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka Júnové kinohity na Jednotke/30.05.2006 a 
01.06.2006)
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia číslo licencie:

34/ SK č.: 768-PgO/O-1800/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1056/92-2006
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Správy STV, príspevok Ludus: Vulgarizmy, či umenie?/ 
02.05.2006)
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia číslo licencie:

35/ SK č.: 763-PgO/O-1795/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1135/98-2006 a 1146/102-2006
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Črepiny plus – príspevok  o prostitútka na Mallorke/30.05.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39



36/ SK č.: 760-PgO/O-1789/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa č. 53/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar 2 / 20.01.2006)
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia číslo licencie:

37/ SK č.: 761-PgO/O-1791/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa č. 53/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar 2 / 27.01.2006)
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia číslo licencie:

38/ Rôzne:
1. Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3.štvrťrok 

2006
2. Projekt monitoringu európskej a nezávislej produkcie v televíznej programovej službe 
3. Žiadosť o komentár k zákonnej úprave problému zverejňovania plného mena osoby 

v televíznom vysielaní. 

Rozdelenie ústnych pojednávaní:

1. 10:00 hod., AnTechNet s.r.o., Kysucké Nové Mesto,
2. 10:20 hod., GAAD Prešov, s.r.o., Prešov,
3. 10:40 hod., OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava,

        FORWARD-MEDIA spol. s r.o., Banská Bystrica,
        R-MEDIA, s.r.o., Banská Bystrica,

4. 11:00 hod., D.EXPRES, a.s., Bratislava.

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

K bodu 1/ 
Kontrola plnenia úloh: 
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 995 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
zasadnutia Rady sú splnené. 

Uznesenie č. 06-22/1.882: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.

Uznesenie bolo prijaté.

K bodu 2/
SK: 900-LO/D-2282/2006 zo dňa 28.11.2006
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS v meste 
Kysucké Nové Mesto 
ÚK: AnTechNet, s.r.o., Kysucké Nové Mesto
ÚP: 10:00 hod.

Uznesenie č. 06-22/2.883: 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. 900-LO/D-2282/2006 zo dňa 
28.11.2006, účastníka konania:



AnTechNet, s.r.o.
Lipová 824/2
024 01 Kysucké Nové Mesto
 
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 § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 

prerušuje

správne konanie č. 900-LO/D-2282/2006 na dobu 30 dní a

vyzýva

účastníka konania, aby v tejto lehote predložil Rade:
8 doklady o finančných prostriedkoch určených na začatie a uskutočňovanie vysielania.

Rada bude pokračovať v správnom konaní po uplynutí uvedenej lehoty, resp. po predložení 
požadovaných dokladov.

Zároveň Rada poučuje účastníka konania o možnosti zastaviť správne konanie v prípade 
neodstránenia nedostatkov svojho podania.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/996: 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. 900-LO/D-2282/2006 
a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti AnTechNet, s.r.o., Kysucké Nové Mesto.
T: 09.01.2007 Z: 
LO

K bodu 3/
SK: 903-LO/D-2283/2006 zo dňa 29.11.2006
vo veci žiadosti o odňatie licencie č.  T/66  na televízne vysielanie v KDS v Prešove  
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov

Uznesenie č. 06-22/3.884: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán  
príslušný podľa § 4 a § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) 
v správnom konaní č. 903-LO/D-2283/2006, začatom dňa 29.11.2006 vo veci odňatia licencie 
na televízne vysielanie č. T/66 účastníkovi konania: 
 
TATRA TEMEX CABLE, a.s.
Legionárov 5
080 01 Prešov

 po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.   71/1967 Z.b.  
o správnom konaní  vydáva toto 

rozhodnutie:

Rada podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 



odníma 

licenciu č. T/66

z dôvodu, že držiteľ licencie listom doručeným Rade dňa 29.11.2006 o to písomne  požiadal.

Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 06-22/997: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária 
Rady vyhotoví rozhodnutie v SK č. : 903-LO/D-2283/2006 a  zašle ho účastníkovi konania, 
spol. TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov
T: 19. 01. 2007 Z: 
LO

K bodu 4/
SK: 905-LO/D-2284/2006  zo dňa 29.11.2006
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS v meste Prešov  
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov
ÚP: 10:20 hod.

Uznesenie č. 06-22/4.885: Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a  § 5 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len 
„zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č. 905-LO/D-2284/2006, zo dňa 29.11.2006  
posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Prešov, účastníka 
konania:

GAAD Prešov, s.r.o.,
Námestie legionárov 5
080 01 Prešov

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie: 

Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.

udeľuje spoločnosti  GAAD Prešov, s.r.o., Prešov licenciu č. T/........  na televízne vysielanie  
v KDS za týchto podmienok:

I.

(1) Názov programovej služby: TELEVÍZIA PREŠOV
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 14 hodín denne / 98 hod. týždenne
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny 
(5) Jazyk vysielania: slovenský

II. 

Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na 
hlasovacích právach vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Prešov zo dňa 14.11.2006, vložka číslo 15100/P, zoznam výpisov č. 8943/2006. 



2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 14.11.2006, vložka číslo 
15100/P, zoznam výpisov č. 8943/2006. 

III.

1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 29.11.2006 (č.p.d. 2284/2006):

a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max.  50 %
2. Programy: min. 50%

b/ Programy (0%): 
1. Spravodajstvo: 33,3 %
2. Publicistika:  %

2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 66,7 %

3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy: 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0%
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Športové programy: 0 %

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

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 15,0%
6. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 

vyhradený európskym dielam: Podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne 
vysielanie televíznej programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 22 až 27 zákona 
č. 308/2000 Z. z.

10. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: Podľa § 28 
zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby 
nevzťahujú ustanovenia § 22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z.

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

16. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti: Podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie 
televíznej programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 20 ods. 5 a 7 zákona č. 
308/2000 Z. z.

18. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: nevysiela teletext

IV.

2) Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS, spoločnosti GAAD Prešov, s.r.o., 
Prešov. 

4) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
VHS,  DVD nosič     

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/998: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o udelení licencie v správnom 



konaní č 905-LO/D-2284/2006, zašle ho účastníkovi konania, spol. GAAD Prešov, s.r.o, 
Prešov a  vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 19.01.2007 Z: 
LO

K bodu 5/
SK: 904-LO/D-2285/2006 zo dňa 29.11.2006
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/34
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov

Uznesenie č. 06-22/5.886: 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. 904-LO/D-2285/2006 
zo dňa 29.11.2006, posúdila žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/34 účastníka 
konania:

TATRA TEMEX CABLE, a.s.
Legionárov 5
080 01 Prešov

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie:

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

zrušuje

registráciu retransmisie č. TKR/34 spoločnosti TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/999: 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: 19.01.2007 Z: 
LO

K bodu 6/ 
SK: 902-LO/D-2286/2006 zo dňa 29.11.2006
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v meste Prešov
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov

Uznesenie č. 06-22/6.887: 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., rozhodla takto: 
v správnom konaní č. 902-LO/D-2286/2006, začatom dňa 29.11.2006 vo veci žiadosti o 
registráciu retransmisie v káblovom distribučnom systéme (ďalej len “KDS”) v meste Prešov, 
účastníka konania:

GAAD Prešov, s.r.o.



Legionárov 5
080 01 Prešov

posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 29.11.2006 a vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 
308/2000 Z. z.

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/***
 

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

- hlavná stanica – lokalita: Exnárova 36, Prešov,
1 lokalita: Vlada Clementisa 16, Prešov

   
 2.   územný rozsah vysielania: mesto Prešov
 
4. počet prípojok: 

Prešov - Exnárova ul.: 4220
Prešov – Vlada Clementisa: 4400 
Spolu: 8620

5. ponuka programových služieb: 
 
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, ČT 
1, ČT 2, ČT 24, PRIMA, Galaxie Sport, BBC 
World, Minimax, Viasat Explorer, Viasat 
History, DSF, PRO 7, Enter film, FILM +, TELE 5, 

TV NOE, Óčko, TV PAPRIKA
       rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; 

VIVA, rádio OKEY

3.2. hl. stanica: KDS Vlada Clementisa 16

základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, 
MUSIC BOX,   NAUTIK TV, INFOKANÁL, ČT 
1, ČT 2, ČT 24, PRIMA, Galaxie Sport, BBC 
World, Minimax, Viasat Explorer, Viasat 
History, DSF, PRO 7, Enter film, FILM +, TELE 5, 

TV NOE, Óčko, TV PAPRIKA
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; 
VIVA, rádio OKEY

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1000: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 902-LO/D-2286/2006 
písomné vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (GAAD Prešov, s.r.o.) 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 19.01.2007 Z: 
LO



K bodu 7/
SK: 909-LO/D-2394/2006 zo dňa 11.12.2006
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/49
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
        FORWARD-MEDIA spol. s r.o., Banská Bystrica
        R-MEDIA, s.r.o., Banská Bystrica
ÚP: 10:40 hod.

Uznesenie č. 06-22/7.888: 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. 909-LO/D-2394/2006 zo dňa 11.12.2006 s účastníkmi 
konania:

OKEY RÁDIO, a.s.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava

FORWARD-MEDIA spol. s r.o.
Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica

R-MEDIA, s.r.o.
Skuteckého 23
974 01 Banská Bystrica

posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom 
imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/49 
spoločnosti OKEY RÁDIO 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. 

udeľuje predchádzajúci súhlas

s prevodom 1 % obchodného podielu akcionára spoločnosti RÁDIO OKEY, a.s., Bratislava, 
spoločnosti R-MEDIA, s.r.o., Banská Bystrica na nadobúdateľa – akcionára, spoločnosť 
FORWARD-MEDIA, spol. s r.o., Banská Bystrica.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1001: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 909-
LO/D-2394/2006  a  zašle ho účastníkom konania, spoločnostiam RÁDIO OKEY a.s., R-
MEDIA, s.r.o., FORWARD-MEDIA, spol. s r.o.
T: 19.01.2006 Z: 
LO

K bodu 8/
SK: 878-LO/D-2105/2006 zo dňa 30.10.2006
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/89 – zmena podielov 
programových typov vo vysielaní
ÚK: Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom



Uznesenie č. 06-22/8.889: 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. 878-LO/D-2105/2006 zo dňa 30.10.2006, posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu účastníka konania:

Marián Dokupil
Kollárova 1308/34
018 41 Dubnica nad Váhom

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. 3   zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/89 nasledovne:
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/89 zo dňa 26.10.2004 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto:

1. Čl. I., bod 5. sa mení a znie:
„Jazyk vysielania: slovenský, pri prenosoch zo zahraničia alebo programoch 
dodávaných zahraničnými Djmi a producentmi príležitostne český, anglický, 
nemecký, taliansky“

2. Čl. II. sa mení a znie:

„1. Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z programovej skladby 
doručenej Rade dňa 30.10.2006 (č.d.p. 2105/2006):
1. Programové typy:
1.1.Spravodajstvo – min. 0,1 %
1.2.Publicistika:
1.2.1. polit. publicistika – 0 %
1.2.2. ostatná publicistika – 0 %
1.3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
   1.3.1 Detské programy – 0 %
   1.3.2.Náboženské programy – 0 %
   1.3.3.Literárno – dramatické programy – 0 %
   1.3.4.Zábavné programy – min. 7 %
   1.3.5.Hudobné programy – min. 22 % 

4. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený 
z celkového vysielacieho času: 0 %
6. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: min. 22 %“

3. Čl. III, bod 1. sa mení a znie:
„Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a) nosičb) e CD/DVD, formát mp3,
c) v prípade iného formátu zabezpečd) í prehratie záznamov“



Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1002: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 878-
LO/D-2105/2006 zo dňa 30.10.2006, zašle ho účastníkovi konania – Marián Dokupil, 
Dubnica nad Váhom spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 19.01.2007 Z: 
LO

K bodu 9/
SK: 245-LO/D-1829/2004 zo dňa 16.08.2004
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/67 – zmena právnych 
skutočností
ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra

Uznesenie č. 06-22/9.890: 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. 245-LO/D-1829/2004 zo dňa 16.08.2004 s účastníkom 
konania:

N-RADIO spol. s r.o.
Vajanského 7
949 01 Nitra

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. 3   zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/67 nasledovne:
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/67/99 zo dňa 07.07.1999 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia takto:
   

1. bod II., 1. sa mení a znie: 
„Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou, 
alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, 
vložka číslo: 708/N, zo dňa 19.10.2006“
 

2. bod II., 2. sa mení a znie:
„Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 
708/N, zo dňa 19.10.2006“

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1003: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 245-
LO/D-1829/2004 zo dňa 16.08.2004, zašle ho ÚK - spoločnosti N-RADIO spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku.
T: 19.01.2007 Z: 
LO

K bodu 10/



SK: 787-LO/O-1829/2006 zo dňa 18.08.2006
vo veci  dodržiavania povinností  podľa ustanovenia § 16 písm. o) a ustanovenia § 51 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: European Television – medicus, a.s., Bratislava

Uznesenie č. 06-22/10.891: 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. 787-LO/O-1829/2006 zo dňa 18.08.2006 rozhodla, že 
účastník konania:

European Television – medicus, a.s.
Nevädzová 5
821 01 Bratislava

I. p o r u š i l

ustanovenie § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že nevysiela v súlade s udelenou licenciou,

za čo mu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. ukladá sankcia –  
upozornenie na  porušenie zákona.

Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. „Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila“. 

Uznesenie bolo prijaté.

II. neoznámil

zmeny údajov uvedených vo svojej žiadosti alebo údaje týkajúce sa plnenia podmienok 
udelenej licencie, ktoré by mohli byť dôvodom na zmenu alebo zánik platnosti licencie,

za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. –  
upozornenie na  porušenie zákona.

Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. „Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila“. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1004: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 787-
LO/O-1829/2006  a  zašle ho účastníkovi konania spoločnosti European Television – 
medicus, a.s., Bratislava.
T: 19.01.2007 Z: 
LO

K bodu 11/
SK: 836-LO/D-1909/2006 zo dňa 04.10.2006  
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/39 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny 
programovej skladby a  programových typov 
ÚK: MAC TV s.r.o.,  Bratislava



Uznesenie č. 06-22/11.892: 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. 836-LO/D-1909/2006 zo 
dňa 04.10.2006, posúdila oznámenie o zmene licencie  č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 
51 ods. 1 zákona č.  308/2000 Z.z. účastníka konania:

MAC TV s.r.o.
Brečtanová 1
831 01  Bratislava

z dôvodu zmeny podielov programových typov 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. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

mení

licenciu č. T/39 na televízne vysielanie nasledovne: 

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995, právoplatnej dňa 
27.07.1995 v znení neskorších zmien a rozhodnutia č. T/39/RZL/99/2006 vydanom dňa 
20.06.2006 v úplnom znení  sa menia takto:
Článok III., bod 1. sa mení a znie takto:

„1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby 
uvedenej v podaní, doručenom Rade dňa 04.10.2006, v znení neskorších podaní a  
podania zo dňa 29.11.2006:
a) Programová služba (100 %)

1. Doplnkové vysielanie: max. 30 %
2. Programy: min. 70 %

 b) Programové typy (100%) 
 1. Spravodajstvo: 7,6 %
 2. Publicistika: 7,5 %

2.1 Politická publicistika: 1,1 %
2.2 Ostatná publicistika: 6,4 %

3. Dokumentárne programy: 1,0 %
4. Dramatické programy: 67,4 %
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 15,4 %
6. Hudobné programy: 0,7 %
7. Vzdelávacie programy: 0,0 %
8. Náboženské programy: 0,0 %
9. Športové programy: 0,4 %

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. 06-22/1005: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 
836-LO/D-1909/2006, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava, 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 19.01.2007 Z: 



LO

K bodu 12/
SK: 880- LO/D- 2227/2006 zo dňa 20.11.2006
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa ustanovenia § 57 zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš

Uznesenie č. 06-22/12.893: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000  Z. z. o telekomunikáciách    ( ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z“ ) postupom podľa § 71 citovaného zákona, v správnom konaní č. 880-LO/D- 
2227/2006 zo dňa 20.11.2006, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom 
káblových distribučných systémov v meste  Liptovský Mikuláš, žiadateľa - spoločnosti :

MIPAS s.r.o.
Ulica 1.mája 7
031 01 Liptovský Mikuláš 

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasl. zák. č.71/1967 
Zb. o správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.,   vydáva 
 

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č... 

za nasledovných podmienok :

1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Potvrdenie splnenia 
oznamovacej povinnosti  č.p.d.1360/12/2005,  zo dňa 09.11.2006, vydané TÚ SR

2. Územný rozsah retransmisie:  Liptovský Mikuláš
3.  Počet  prípojok:  1500       
4.  Ponuka programových služieb:  
      základný súbor: 
         televízne programové služby:   STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, 

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

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1006: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária 
Rady vyhotoví rozhodnutie o registrácii  retransmisie v SK č. 880- LO/D- 2227/2006 a zašle 
ho účastníkovi konania  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku.
T: 19.01.2007 Z: 
LO

K bodu 13/
SK: 879-LO/D-2235/2006 zo dňa 22.11.2006
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o  licenciu č. T/123 z dôvodu zmeny 
územného rozsahu vysielania podľa ustanovenia § 51 ods. 4  zákona č.  308/2000 Z. z 
ÚK: TV POPRAD, s.r.o., Poprad 

Uznesenie č. 06-22/13.894: 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. 879-LO/D-
2235/2006 zo dňa 22.11.2006,  posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/123 podľa ustanovenia 
§ 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:



TV POPRAD s.r.o.
Podtatranská 1
058 01 Poprad

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/123 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/123/2000 zo dňa 17.04.2000 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa mení takto:

Článok IV. sa mení a znie  :
“IV.
„1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným úradom SR, 
 č.j. 971/10/2005 zo dňa 29.03.2005, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia 
frekvenčného spektra prideľuje:

1/ Kanál: 52. kanál Poprad
    Súradnice: 20 E 18 29, 49 N 00 37 (WGS84)
    Nadmorská výška: 877 m. n. m.
    Maximálne vyžiarený výkon: 80 W
    Obmedzenie výkonu v azimute: /290° - 120°/ o 9 dB

/130° - 180°/ o 3 dB
    Výška stredu antény nad terénom: 40 m
    Číslo frekvenčného listu: č. j. 971/10/2005 zo dňa 29.03.2005“

Unesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1007: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov 
uvedených v žiadosti o zmenu licencie č. T/123 v správnom konaní 879-LO/D-2235/2006, 
zašle ho účastníkovi konania a vyzve na úhradu správneho poplatku.
T: 19.01.2006 Z: 
LO

K bodu 14/
SK: 906-LO/D-2261/2006 zo dňa 24.11.2006
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/27 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: MARTICO s. r. o., Martin

Uznesenie č. 06-22/14.895: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len “Rada”) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „ zákon č. 
308/2000 Z. z.“), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len “zákon č. 
71/1967 Zb.”), v správnom konaní č. 906-LO/D-2261/2006 zo dňa 24.11.2006 posúdila 
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie účastníka konania

MARTICO  s.r.o.



Východná 14
036 01 Martin

a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. vydáva toto

rozhodnutie:

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

mení

registráciu retransmisie č. TKR/27  takto:

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/27 zo dňa 30.11.1994 v znení neskoršie 
vykonaných zmien sa menia a znejú takto:

Článok IV. s názvom Ponuka programových služieb „sa v časti televíznych programových 
služieb pre mesto Martin a pre mesto Vrútky  mení a znie  takto :“

IV. Ponuka programových služieb: 

a) televízne programové služby: 

- mesto Martin a mesto Vrútky

Základná programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TELEVÍZIA 
TURIEC,   MARTICO INFO,   JOJ,   ČT 1  

Rozšírená programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 
2, TV TURIEC, MARTICO INFO, NAUTIK TV, TV 
PATRIOT,  MUSIC BOX, VIVA, PRO 7, VOX, 
RTL, ROMANTICA,GALAXIE SPORT, 
DISCOVERY CHANNEL, CNN, CARTOON 
NETWORK, EUROSPORT, POP TV, VIASAT 
EXPLORER, VIASAT HISTORY, HALLMARK, 
SPEKTRUM, JETIX, AXN ,TV 5, TVE , NTV MIR, 
TV NOE, ÓČKO, RING TV, 

Prémiová programová ponuka: HBO, HBO 2, HUSTLER TV;

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1008: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania písomné rozhodnutie o 
zmene registrácie retransmisie č. TKR/27 v správnom konaní č. 906-LO/D-2261/2006 a 
vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 19.01.2007 Z: 
LO

K bodu 15/
SK: 907-LO/D-2317/2006 zo dňa 01.12.2006
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom 
imaní a na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou č. R/66 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava
ÚP: 11:00 hod.



Uznesenie č. 06-22/15.896: 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. 907-LO/D-2317/2006 zo dňa 01.12.2006 s účastníkmi 
konania:

D.EXPRES, a.s.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava

a

EMMIS INTERNATIONAL HOLDING, BV 
Strawinskylaan 3105 Atrium 
1077 ZX Amsterdam, Holandsko

posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom 
imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/66 
spoločnosti D.EXPRES, 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 § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000    
Z. z. 

udeľuje predchádzajúci súhlas 

s prevodom 100 % podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa zo 
spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava  na nadobúdateľa spoločnosť EMMIS 
INTERNATIONAL HOLDING, BV, Amsterdam, Holandsko.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1009: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 907-
LO/D-2317/2006 a zašle ho účastníkom konania spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava .
T: 19.01.2007

Z: LO

K bodu 16/
Kontrolný monitoring
Správa č. 79/2006/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV Markíza,  JOJ
(monitorovaný program - upútavky z dní 22.09.2006, 30.09.2006, 04.10.2006, 08.10.2006)
Vysielateľ:  Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona 

MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41
MAC TV, s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 06-22/16.897: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej 
televízií veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s tým, že dňa 04.10.2006 odvysielal upútavku na program Profesionál, ktorá znázorňovala 
používanie strelných zbraní. 



Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1010:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.898: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej 
televízií veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s tým, že dňa 22.09.2006 odvysielal upútavku na program V zajatí Jacuzzy, ktorá 
znázorňovala používanie strelných zbraní a scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1011:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.899: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej 
televízií veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s tým, že dňa 08.10.2006 odvysielal upútavku na program Kuriér, ktorá znázorňovala 
používanie strelných zbraní a scény násilia.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1012:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.900: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej 
televízií veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s tým, že dňa 30.09.2006 a dňa 08.10.2006 odvysielal upútavku na program Kuriér, ktorá 
znázorňovala používanie strelných zbraní a scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.



Úloha č. 06-22/1013:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.901: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej 
televízií veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s tým, že dňa 30.09.2006 odvysielal upútavku na program Tábor tigrov, ktorá znázorňovala 
používanie strelných zbraní a scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1014:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.902: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej 
televízií veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s tým, že dňa 30.09.2006 a dňa 04.10.2006 odvysielal upútavku Október na jednotke, ktorá 
znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1015:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.903: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej 
televízií veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti 
s tým, že dňa 08.10.2006 odvysielal upútavku na program Operácia Hádes, ktorá 
znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1016:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.904: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. veci možného 
porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
30.09.2006 odvysielal upútavku na program Môj sused zabijak 2, ktorá znázorňovala 
používanie strelných zbraní. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1017:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.905: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. veci možného 
porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
22.09.2006 odvysielal upútavku na program Seabiscuit – dupot koní, ktorá znázorňovala 
scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1018:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.906: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. veci možného 
porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
30.09.2006 odvysielal upútavku na program Šaman, ktorá znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1019:  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: 05.01.2007 Z: 



PKO

Uznesenie č. 06-22/16.907: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. veci možného 
porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
04.10.2006 odvysielal upútavku na program Hotel snov – prekvapenie v Mexiku, ktorá 
znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1020:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.908: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. veci možného 
porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
04.10.2006 a dňa 08.10.2006 odvysielal upútavku na program Nezvestní 2, ktorá 
znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1021:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.909: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. veci možného 
porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
30.09.2006 a dňa 08.10.2006 odvysielal upútavku na program Lovkyňa tajomstiev, ktorá 
znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1022:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO



Uznesenie č. 06-22/16.910: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. veci možného 
porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
08.10.2006 odvysielal upútavku na program Nikdy nehovor nikdy, ktorá znázorňovala scény 
násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1023:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.911: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. veci možného 
porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
08.10.2006 odvysielal upútavku na program Divoška Rosaura, ktorá znázorňovala scény 
násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1024:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.912: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. veci možného 
porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že dňa 
08.10.2006 odvysielal upútavku na program Terč: Zabijak, ktorá znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1025:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.913: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 22.09.2006 odvysielal upútavku na program Dokonalá vražda, ktorá 
znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1026:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.914: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 22.09.2006 odvysielal upútavku na program Tieň smrti, ktorá 
znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1027:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.915: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 22.09.2006 a dňa 30.09.2006 odvysielal upútavku Október – Vaša 
cesta s Markízou, ktorá znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1028:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.916: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 



Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 22.09.2006 odvysielal upútavku na program Paparazzi, ktorá 
znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1029:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.917: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 22.09.2006 odvysielal upútavku na program Ultimo: Infiltrovaný, 
ktorá znázorňovala používanie strelných zbraní.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1030:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.918: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 30.09.2006 odvysielal upútavku na program Rozhodujúci úder 
Jackieho Chana, ktorá znázorňovala používanie strelných zbraní a scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1031:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.919: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 



v súvislosti s tým, že dňa 30.09.2006 odvysielal upútavku na program La Tormenta – 
pokušenie lásky, ktorá znázorňovala používanie strelných zbraní.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1032:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.920: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 30.09.2006 odvysielal upútavku na program Aljaška v plameňoch, 
ktorá znázorňovala používanie strelných zbraní a scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1033:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.921: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 30.09.2006 odvysielal upútavku na program Neserte nám pestúnku, 
ktorá znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1034:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.922: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 04.10.2006 odvysielal upútavku na program Tajomná rieka, ktorá 
znázorňovala používanie strelných zbraní.



Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1035:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.923: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 04.10.2006 odvysielal upútavku na program Monštrum, ktorá 
znázorňovala používanie strelných zbraní a scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1036:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.924: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 04.10.2006 odvysielal upútavku na program Príbeh o rytierovi, 
ktorá znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1037:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.925: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 04.10.2006 odvysielal upútavku na program Nájdem Ťa, Sára, ktorá 
znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.



Úloha č. 06-22/1038:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.926: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 04.10.2006 odvysielal upútavku na program NCIS, ktorá 
znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1039:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.927: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 04.10.2006 a dňa 08.10.2006 odvysielal upútavku na program 
Posledný samuraj, ktorá znázorňovala používanie strelných zbraní a scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1040:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.928: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 08.10.2006 odvysielal upútavku na program Myšlienky vraha, ktorá 
znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1041:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.929: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 08.10.2006 odvysielal upútavku na program Kobra 11, ktorá 
znázorňovala používanie strelných zbraní a scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1042:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.930: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o. veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z.z. 
v súvislosti s tým, že dňa 08.10.2006 odvysielal upútavku na program Clever, ktorá 
znázorňovala scény násilia. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1043:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.931: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
dňa 30.09.2006 o cca 16:30 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Twister, pričom 
odvysielal informácie propagačného charakteru o programe televízie JOJ, ktoré boli reklamou 
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a ktoré neboli zreteľne oddelené od iných častí 
programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1044:  účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí 



nevyhnutné podklady a dôkazy
T: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.932: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
dňa 30.09.2006 o cca 22:01 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Môj sused 
zabijak 2, pričom odvysielal informácie propagačného charakteru o programe televízie JOJ, 
ktoré boli reklamou podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a ktoré neboli zreteľne 
oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami 
programovej služby.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1045:  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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.933: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r. o. vo veci možného porušenia  35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii v súvislosti s tým, že dňa 30.9.2006 o cca 16:31 hod. odvysielal upútavkový 
blok počas programu Bláznivá strela 33.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1046: 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: 05.01.2007 Z: 
PKO

Uznesenie č. 06-22/16.934: 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. 79/06/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie, TV 
Markíza TV JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r. o. vo veci možného porušenia  35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii v súvislosti s tým, že dňa 30.9.2006 o cca 22:05 hod. odvysielal upútavkový 
blok počas programu Neserte nám pestúnku.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1047: 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: 05.01.2007 Z: 
PKO

K bodu 17/
Kontrolný monitoring
Správa č.15/06/Ro o monitorovaní vysielania Rádia 7
(monitorovaný deň: 16.9., 18.9.2006)
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o., Bratislava číslo licencie:R/90

Uznesenie č. 06-22/17.935: 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 (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy  
č. 15/2006/RO z monitorovania  vysielania Rádia 7 začína správne konanie voči 
vysielateľovi: T.W. Rádio, s.r.o., Banšelova 7, Bratislava:

2. Vo veci možného porušenia  § 16 písm. o)  zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti s tým, že 
vysielateľ nevysielal v súlade s udelenou licenciou

Uznesenie bolo prijaté.

3. Vo veci možného porušenia ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., v súvislosti 
s tým, že vysielateľ neoznámil Rade všetky zmeny, týkajúce sa údajov uvedených 
v žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 46 ods. 1 až 3 cit. 
zákona a nepredložil údaje a doklady o nich do 15 dní od vzniku týchto zmien.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1048: 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: 19.01.2007 Z: 
LO

K bodu 18/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2146/198-2006
(na vysielanie Videonovín z dňa 20.10.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2146/198-2006 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Prievidza
Vysielateľ: VIDEO TV, s.r.o., Prievidza číslo licencie: T/43

Uznesenie č. 06-22/18.936: 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 o šetrení sťažnosti č. 2146/198-2006  začína správne konanie voči 
vysielateľovi VIDEO TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 
Z.z. v súvislosti s nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti príspevku Zrekonštruovaná 
škola odvysielaného v  programe Videonoviny dňa 20.10.2006. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1049: 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: 02.01.2007

Z:PKO

Úloha č. 06-22/1050: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.
T: 02.01.2007

Z:PgO

K bodu 19/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1897/169-2006
(na vysielanie programu Bláznivá škola zo dňa 30.9.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1897/169-2006 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

Uznesenie č. 06-22/19.937: 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 šetrení sťažnosti č. 1897/169-2006 smerujúcej proti vysielaniu 
televízie JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu 
Bláznivá škola dňa 30.09.2006 o cca 11.32 hod., čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu 
Jednotného systému označovania programov a k nezohľadneniu vekovej vhodnosti programu 
pri jeho zaradení do vysielania.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1051: 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: 19.01.2007

Z:PKO

Úloha č. 06-22/1052: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho 
konania.
T: 02.01.2007

Z:PgO

K bodu 20/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2051/190-2006
(na vysielanie programu Noviny  zo dňa 22.10.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2051/190-2006 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

Uznesenie č. 06-22/20.938: 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. 2501/190-2006, vedenú voči vysielateľovi MAC TV 
s.r.o. a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z.z. za 
nepreskúmateľnú. 

Uznesenie bolo prijaté.



Úloha č. 06-22/1053: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti 
sťažnosti.
T: 02.01.2007

Z:PgO

Uznesenie č. 06-22/20.939: 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 o šetrení sťažnosti č. 2051/190-2006 začína správne konanie voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. e)  zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že vysielateľ na vyžiadanie neposkytol Rade záznamy vysielania 
zo dňa 22.10.2006 v zodpovedajúcej kvalite.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1054: 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: 02.01.2007

Z:PKO

K bodu 21/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2203/201-2006 
(na vysielanie reklamy spoločnosti Kooperativa, a.s. zo dňa 10.11.2006 a 11.11.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2203/201-2006 smerujúcej proti STV, TV Markíza,  JOJ a TA3 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona, 

     MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
     MAC TV, s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39

                  C.E.N. s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/125

Uznesenie č. 06-22/21.940: 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. 2203/201-2006, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA 
– SLOVAKIA, spol. s r.o., vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej televízií, 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. a vysielateľovi C.E.N. s.r.o. a uznala sťažnosť podľa 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1055: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 02.01.2007 Z: 
PgO

K bodu 22/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1864/165-2006
(na vysielanie programu Sedem s r.o. zo dňa 26.09.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1864/165-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o, Blatné číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 06-22/22.941: 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. 1864/165-2006, vedenú voči spoločnosti 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. 06-22/1056: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 02.01.2007 Z: 
PgO

K bodu 23/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1802/159-2006
(na vysielanie programu Sedem s r.o. zo dňa 12.09.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1802/159-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 06-22/23.942: 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. 1802/159-2006, vedenú voči spoločnosti 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. 06-22/1057: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 02.01.2007 Z: 
PgO

K bodu 24/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1946/174-2006 a 1946/175-2006
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 29.9.2006 a 2.10.2006) 
Správa o šetrení sťažností č. 1946/174-2006 a 1946/175-2006 smerujúcich proti vysielaniu 
TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol s r.o., Blatné číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 06-22/24.943: 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 sťažnosti evidované pod č. 1946/174-2006 a 1946/175-2006, vedenú voči 
spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti podľa ustanovenia § 14a 
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnené. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1058: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 02.01.2007 Z: PgO

K bodu 25/ 
SK č.: 738-PgO/O-1603/2006 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 / 16.06.2006)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. číslo licencie: 
T/41

Uznesenie č. 06-22/25.944: 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. 738-PgO/O-1603/2006 vedené voči 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. 06-22/1059: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia zastavení správneho konania.
T: 19.01.2007 Z: PKO

K bodu 26/
SK č.: 742-PgO/O-1608/2006 zo dňa 20.06.2006
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania Rádia Viva v období volieb do NR SR
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Veľké správy, príspevok: Obrana a bezpečnostná politika nie je 
vo volebných programoch politických strán / 13.06.2006)
ÚK: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70

Uznesenie č. 06-22/26.945: 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. 742-PgO/O-1608/2006 vedené voči Rádio VIVA, a.s. 
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. 06-22/1060: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a doručí ho účastníkovi 
konania Rádio VIVA, a.s.
T: 19.01.2007 Z: PKO

K bodu 27/
SK č.: 741-PgO/O-1607/2006 zo dňa 20.06.2006
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania Rádia Viva v období volieb do NR SR
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Veľké správy, príspevok: Slovákov najviac trápi korupcia / 



12.06.2006)
ÚK: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70

Uznesenie č. 06-22/27.946: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada") ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 741-PgO/O-1607/2006 Rádio VIVA, a.s. 

porušil

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

tým,

že dňa 12.6.2006 odvysielal o cca 12.00 hod. a v repríze o cca 18.00 hod. príspevok Slovákov 
najviac trápi korupcia, v ktorom došlo k neoddeleniu názorov a hodnotiacich komentárov od 
informácií spravodajského charakteru,

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. 06-22/1061: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - upozornenia na porušenie 
zákona a doručí ho účastníkovi konania.
T: 19.01.2007 Z: 
PKO

K bodu 28/
SK č.: 767-PgO/O-1799/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1056/92-2006
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Čierny Peter – informácie o agentúre blízkej strane Nádej / 
09.05.2006)
ÚK: C. E. N. s.r.o. číslo licencie: 
T/125

Uznesenie č. 06-22/28.947: 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. 767-PgO/O-1799/2006 C.E.N. 
s.r.o.

porušil

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

tým,



že v programe Čierny Peter zo dňa 09.05.2006 o cca 21.30 hod. prezentoval jednostranné 
informácie a názory o agentúre blízkej strane Nádej, ktorá pracuje pre Slovenskú agentúru pre 
cestovný ruch, bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu k danej 
problematike v rámci odvysielanej programovej služby,

za čo mu ukladá

v súlade s § 64 ods. 2 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. 06-22/1062: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie 
zákona a doručí ho účastníkovi konania C.E.N. s.r.o.
T: 19.01.2007 Z: PKO

Úloha č. 06-22/1063: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 02.01.2007 Z: PgO

K bodu 29/
SK č.: 790-PgO/O-2042/2006 zo dňa 30.08.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1129/96-2006
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Čierny Peter – neposkytnutie súvislého záznamu vysielania/ 
30.05.2006)
ÚK: C. E. N. s.r.o. číslo licencie: 
T/125

Uznesenie č. 06-22/29.948: 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. 790-PgO/O-2042/2006, 
C.E.N. s.r.o.

porušil

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

tým,

že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Čierny Peter zo dňa 
30.05.2006

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. 06-22/1064: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenie na porušenie 
zákona a doručí ho účastníkovi konania C.E.N. s.r.o.
T: 19.12.2006 Z: PKO

Úloha č. 06-22/1065: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 02.01.2007 Z: PgO

K bodu 30/
SK č.: 746-PgO/O-1612/2006 zo dňa 20.06.2006
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní TA3 v období volieb do NR SR
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy / 11., 13. a 15.06.2006)
ÚK: C. E. N. s.r.o. číslo licencie: 
T/125

Uznesenie č. 06-22/30.949: 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. 746-PgO/O-1612/2006 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, v časti týkajúcej sa programu Hlavné správy zo dňa 11.06.2006

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 06-22/30.950: 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. 746-PgO/O-1612/2006 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 v časti týkajúcej sa programu Hlavné správy zo dňa 13.06.2006

zastavuje,

pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

Uznesenie bolo prijaté.

Uznesenie č. 06-22/30.951: 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. 746-PgO/O-1612/2006 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 v časti týkajúcej sa programu Hlavné správy zo dňa 15.06.2006

zastavuje,



pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1066: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutí o zastavení správnych konaní  a doručí ich 
účastníkovi konania. 
T: 19.01.2006 Z: PKO

K bodu 31/
SK č.: 766-PgO/O-1798/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1056/92-2006
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy – príspevok informujúci o agentúre blízkej strane 
Nádej / 09.05.2006)
ÚK: C. E. N. s.r.o. číslo licencie: 
T/125

Uznesenie č. 06-22/31.952: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 766-PgO/O-1798/2006 C.E.N. 
s.r.o.  

porušil

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

tým,

že nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť v príspevku informujúcom o agentúre blízkej 
strane Nádej, ktorá pracuje pre Slovenskú agentúru pre cestovný ruch odvysielanom dňa 
9.5.2006 o cca 12:00 hod. v spravodajskom programe Správy,

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. 06-22/1067: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.
T: 19.01.2007 Z: PKO

Úloha č. 06-22/1068: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 14a ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. 
z. upovedomí sťažovateľa o výsledku správneho konania.
T: 29.12.2006 Z: PgO

K bodu 32/
SK č.: 759-PgO/O-1788/2006 zo dňa 04.07.2006



Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV 
Markíza, JOJ a TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy – príspevok informujúci o štrajku zdravotníkov v 
Nitre / 08.04.2006)
ÚK: C. E. N. s.r.o. číslo licencie: 
T/125

Uznesenie č. 06-22/32.953: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 759-PgO/O-1788/2006 C.E.N. 
s.r.o.  

porušil

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

tým,

že nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť v príspevku informujúcom o štrajku zdravotníkov 
v Nitre odvysielanom dňa 08.04.2006 o cca 18:47 hod. v spravodajskom programe Hlavné 
správy,

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. 06-22/1069: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania.
T: 19.01.2007 Z: 
PKO

K bodu 33/
SK č.: 762-PgO/O-1793/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1131/110-2006
(dodržiavanie § 20 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka Júnové kinohity na Jednotke/30.05.2006 a 
01.06.2006)
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia číslo licencie:

Uznesenie č. 06-22/33.954: 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. 762-PgO/O-1793/2006 vedené voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, podľa ustanovenia § 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. 06-22/1071: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19.01.2007 Z: 
PKO

Úloha č. 06-22/1072: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 14a ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. 
z. upovedomí sťažovateľa o výsledku správneho konania.
T: 29.12.2006 Z: 
PgO

K bodu 34/
SK č.: 768-PgO/O-1800/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1056/92-2006
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Správy STV, príspevok Ludus: Vulgarizmy, či umenie?/ 
02.05.2006)
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia číslo licencie:

Uznesenie č. 06-22/34.955: 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. 768-PgO/O-1800/2006 vedené voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, podľa ustanovenia § 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. 06-22/1072: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19.01.2007 Z: 
PKO

Úloha č. 06-22/1073: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 14a ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. 
z. upovedomí sťažovateľa o výsledku správneho konania.
T: 29.12.2007 Z: 
PgO

K bodu 35/
SK č.: 763-PgO/O-1795/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1135/98-2006 a 1146/102-2006
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Črepiny plus – príspevok  o prostitútka na Mallorke/30.05.2006)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 06-22/35.956: 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. 763-PgO/O-1795/2006 
MAC TV 

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

tým,

že dňa 30.05.2006 o cca  18. 45 hod. odvysielal v programe Črepiny Plus príspevok 
informujúci o prostitútke na Mallorke, ktorý by svojim obsahom mohol ohroziť fyzický, 
psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a 
emocionálny stav,

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. d) 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. "

Uznesenie bolo prijaté.

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

tým,
 
že dňa 30.05.2006 o cca  18. 45 hod. odvysielal v programe Črepiny Plus príspevok 
informujúci o prostitútke na Mallorke, pričom pri zaradení do vysielania nezohľadnil jeho 
vekovú vhodnosť,

za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona.

Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“

Uznesenie bolo prijaté.

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

tým,
 
že dňa 30.05.2006 o cca  18. 45 hod. odvysielal v programe Črepiny Plus príspevok 
informujúci o prostitútke na Mallorke bez uplatneniu Jednotného systému označovania 
programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 
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 ustanovenia § 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 ***06, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1074: 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.
T: 19.01.2007 Z: 
PKO

Úloha č. 06-22/1075: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti.
T: 03.01.2007 Z: 
PgO

K bodu 36/
SK č.: 760-PgO/O-1789/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa č. 53/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar 2 / 20.01.2006)
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia číslo licencie:

Uznesenie č. 06-22/36.957: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 760-PgO/O-1789/2006 Slovenská televízia, 
vysielateľ na základe zákona,  

porušil

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že zaradil reklamu počas programu Slovensko hľadá Superstar 2, ktorý bol vysielaný dňa 
20.01.2006 o cca 20.06 hod.,  

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) vo výške 4.000.000,– Sk, slovom štyrimilióny 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 ***06, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1076: Kancelária Rady v zmysle § 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 vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii
T: 19.01.2007 Z: 
PKO

K bodu 37/
SK č.: 761-PgO/O-1791/2006 zo dňa 04.07.2006
Doplnenie: Správa č. 53/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar 2 / 27.01.2006)
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia číslo licencie:

Uznesenie č. 06-22/37.958: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 761-PgO/O-1791/2006 Slovenská televízia, 
vysielateľ na základe zákona,  

porušil

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,

že zaradil reklamu počas programu Slovensko hľadá Superstar 2, ktorý bol vysielaný dňa 
27.01.2006 o cca 20.06 hod.,  

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) vo výške 4.000.000,– Sk, slovom štyrimilióny 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 ***06, KS 6548.

Uznesenie bolo prijaté.



Úloha č. 06-22/1077: Kancelária Rady v zmysle § 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 vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii
T: 19.01.2007 Z: 
PKO

K bodu 38/Rôzne 
1. Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3.štvrťrok 

2006
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., vysielateľ na základe 
zákona Slovenská televízia

Uznesenie č. 06-22/38.959: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 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 ustanovenia § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 23 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v mesiacoch 
júl a august 2006 nevyhradil väčšinový podiel svojho vysielacieho času európskym dielam. 

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1078: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí 
nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 02.01.2007 Z: 
PKO

2. Projekt monitoringu európskej a nezávislej produkcie v televíznej programovej 
službe 

Rada berie projekt monitoringu európskej a nezávislej produkcie v televíznej programovej 
službe na vedomie.

3. Žiadosť o komentár k zákonnej úprave problému zverejňovania plného mena osoby 
v televíznom vysielaní 

Rada dá na vedomie.

4. Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac december 2006

Uznesenie č. 06-22/38.960: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad 
o účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci december 2006 a  v  zmysle čl. 8 Štatútu 
Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR 
SR č. 625 zo dňa  03.03.2004 rozhodla o krátení odmeny za mesiac december 2006 p. 
VARGU na polovicu z dôvodu vypršania mandátu člena Rady dňa 15.12.2006, ako 
i o priznaní polovičnej mesačnej odmeny pre novú členku Rady p. PODRACKÚ. Ostatným 
členom Rady prináleží odmena v plnej výške.  

Uznesenie bolo prijaté.

Úloha č. 06-22/1079: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle 
schváleného uznesenia. 
T: 09.01.2007 Z: 
OEV



V Bratislave, 19.12.2006

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.


