
Zápisnica č. 13/2002 

(program a uznesenia) 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, 
ktoré sa konalo v dňoch 15.07.2002 od 11,30 hod. a 16.07.2002 od 9,00 hod. v sídle 

Rady  
 
Prítomní členovia rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny  
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová 
Overovateľ: Mojmír Mamojka  
Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh  
2. SK č. 194-LO/O-880/2002 zo dňa 28.05.2002  

vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie  
ÚK: BEXTRA, s.r.o., Poprad  
ÚP: 11,30 hod. dňa 15.07.2002  

3. SK č. 195-LO/O-881/2002 zo dňa 28.05.2002  
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie  
ÚK: Obecný podnik, s.r.o., Belá  
ÚP: 12,00 hod. dňa 15.07.2002  

4. SK č. 214-LO/O-935/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/111 podľa § 63 ods. 1 písm. e) 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Július Pereszlényi, obchodné meno: Július Pereszlényi - Servis TV - Video 
Pohronský Ruskov  
ÚP: 12,30 hod. dňa 15.07.2002  

5. SK č. 230-LO/O-1049/2002 zo dňa 02.07.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti a zrušenia registrácie retransmisie č. 
TKR/197 podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec  
ÚP: o 13,00 hod. dňa 15.07.2002  

6. SK: 136-LO/D-1042/2002 zo dňa 14.05.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/68 z dôvodu zmeny právnych skutočností  
ÚK:RÁDIO FORTE spol. s r.o., Trnava  
ÚP: 14,00 hod. dňa 15.07.2002  

7. SK č. 464-LO/O-1581/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, (TKR/13)  

8. SK č. 468-LO/O-1578/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: TRNAVATEL s.r.o., Trnava, (TKR/161)  



9. SK č. 467-LO/O-1579/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, (TKR/13)  

10. SK č. 465-LO/O-1580/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, (TKR/13)  

11. SK č. 469-LO/O-1577/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, (TKR/13)  

12. SK č. 470-LO/O-1576/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, (TKR/13)  

13. SK č. 463-LO/O-1582/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: Kabel Plus Východné Slovensko s.r.o., Košice  

14. SK č. 217-LO/O-948/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
305/2000 Z.z.  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava  
ÚP: 10,00 hod. dňa 16.07.2002  

15. SK č. 218-LO/O-949/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
305/2000 Z.z.  
ÚK: TRNAVATEL s.r.o., Trnava  
ÚP: 10,00 hod. dňa 16.07.2002  

16. SK č. 206-LO/D-1250/2002 zo dňa 10.06.2002  
vo veci zmeny retransmisie č. TKR/103 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb  
ÚK: SBD II, Košice  

17. SK č. 227-LO/D-1407/2002 zo dňa 27.06.2002  
vo veci zmeny retransmisie č. TKR/7 z dôvodu zmeny špecifikácie 
telekomunikačnej siete, resp. telekomunikačného zariadenia v meste Zvolen, 
zmeny ponuky programových služieb vo všetkých lokalitách a zmeny územného 
rozsahu - zvýšenie (o obec Dunajov).  
ÚK: ELECTRIS spol. s r.o., Banská Bystrica  

18. SK č.223-LO/D-1037/2002 zo dňa 13.05.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/82 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: VEPROS s.r.o., Topoľníky  

19. SK č. 215-LO/D-1304/2002 zo dňa 14.06.2002  
vo veci zmeny retransmisie č. TKR/190 z dôvodu zmeny ponuky programových 



služieb  
ÚK: K-TECH s.r.o., Veľký Meder  

20. SK č. 222-LO/D-1349/2002 zo dňa 20.06.2002  
vo veci zmeny retransmisie č. TKR/133 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb  
ÚK: ÚBD-Kuzmányho, Košice  

21. SK č. 102-LO/D-885/2002 zo dňa 17.04.2002  
vo veci zmeny retransmisie č. TKR/203 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb  
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY s.r.o., Bratislava  

22. Návrh na začatie SK konania vo veci porušovania § 17 ods.1 písm. h) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: BYTERM s.r.o., Vranov nad Topľou  

23. SK č. 28-LO/D-389/2002 zo dňa 18.02.2002  
vo veci registrácie retransmisie v meste Vranov nad Topľou  
ÚK: Mestský bytový podnik a.s., Vranov nad Topľou  

24. SK: 224-LO/D-1302/2002 zo dňa 14.06.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania  
ÚK: PKA s.r.o., Prešov  

25. Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. T/79 podľa § 54 
ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z:z.  
ÚK: AK art spol. s r.o., Poprad  

26. SK č. 140-LO/D-1081/2002 zo dňa 22.05.2002  
vo veci zmeny retransmisie č. TKR/132 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
vysielania  
ÚK: PROGRES - Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava  

27. SK č. 610-LO/D-3307/2001 zo dňa 16.07.2001  
vo veci zmeny retransmisie č. TKR/198 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
retransmisie  
ÚK: Robert Huszti, Hajnačka  

28. Návrh ďalšieho postupu v správnom konaní  
SK č.: 550-PgO/O-2019/2001 zo dňa 30.10. 2001  
Správa o ďalšom postupe v SK č.: 550-PgO/O-2019/2001 po zrušení Rozhodnutia 
RP č.89/2001 zo dňa 20.11.2001 o uložení pokuty vo výške 100 000 Sk NS SR.  
(Odvysielanie programu Krimi SK dňa 12.10.2001; odvysielanie rubriky 
zahraničných internetových videosekvencií, ktoré obsahovali bezdôvodné scény 
reálneho násilia).  
Návrh nového Rozhodnutia na vydanie sankcie-pokuty  
Vysielateľ: Markíza Slovakia s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

29. Kontrolný monitoring  
SK č.: 134 - PgO/O- 790/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 641/2002-13 na vysielanie KIKS Rádia  
monitorované dni: 21.2., 28.2., 7.3. a 10.3.2002  
(dodržiavanie § 19 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Radio KIKS, s.r.o., Michalovce, číslo licencie: R/77  
ÚP: 11.00 hod. dňa 16.07.2002  



30. Kontrolný monitoring  
Návrh na predloženie listín  
SK č.: 97-PgO/O-650/2002 zo dňa 16.4.2002  
Doplnenie: Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV  
Monitorovaný program: Lesu zdar - Halali zo dňa 16.2. 2002  
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  

31. Kontrolný monitoring  
Návrh na predloženie listín  
SK č.: 98-PgO/O-651/2002 zo dňa 16.4.2002  
Doplnenie: Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1  
Monitorovaný program: Lesu zdar - Halali zo dňa 16.2. 2002  
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  

32. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 99-PgO/O-654/2002 zo dňa 16.4.2002  
Doplnenie: Správa č.9/2002/Ro o monitorovaní Rádia Frontinus  
Monitorované dni: 18., 19. a 20.1.2002)  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Frontinus s.r.o., Žilina, číslo licencie: R/65  

33. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 100-PgO/O-653/2002 zo dňa 16.4.2002  
Doplnenie: Správa č.9/2002/Ro o monitorovaní Rádia Frontinus  
Monitorované dni: 18., 19. a 20.1.2002)  
(dodržiavanie § 38 ods. 2 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Frontinus s.r.o., Žilina, číslo licencie: R/65  

34. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 101-PgO/O-652/2002 zo dňa 16.4.2002  
Doplnenie: Správa č.9/2002/Ro o monitorovaní Rádia Frontinus  
Monitorované dni: 18., 19. a 20.1.2002)  
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Frontinus s.r.o., Žilina, číslo licencie: R/65  

35. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 111- PgO/O-756/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 15/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia JOJ  
monitorované dni: 2.3.- 4.3.2002  
(dodržiavanie § 34 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  

36. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 113 - PgO/O-758/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 15/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia JOJ  



monitorované dni: 2.3.- 4.3.2002  
(dodržiavanie § 35 ods.1 s poukazom na § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  

37. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 114 - PgO/O- 759/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 15/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia JOJ  
Monitorované dni: 2.3.- 4.3.2002  
(dodržiavanie § 20 ods.7 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  

38. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 115-PgO/O-760/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 26/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia JOJ  
Monitorovaný program: Štúdio JOJ zo dňa 4.3.2002  
(dodržiavanie § 32 ods.12 a 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  

39. Kontrolný monitoring  
Návrh na predloženie listín  
SK č.: 132-PgO/O- 788/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 23/2002/Tv o monitorovaní vysielanie STV 1  
Monitorovaný program: Bohatí a zdraví zo dňa 12.1.2002  
(dodržiavanie ôsmej časti zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  

40. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 121 - PgO/O- 766/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 31/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV JOJ  
monitorované dni: 20.4..2002; film Tajomstvo minulého leta  
(dodržiavanie § 20 ods.3 a ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  

41. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 126 - PgO/O- 780/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 31/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV JOJ  
monitorované dni: 20.4.2002; film Tajomstvo minulého leta  
(dodržiavanie § 34 ods.1 a ods. 2 a 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  

42. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 131 - PgO/O- 787/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o komparácii kultúrno-spoločenských magazínov vo vysielaní 
STV, TV Markíza a Global vo vybranej vzorke monitorovaných vydaní 
týždenníkov Krížom-krážom (STV), Smotánka (TV Markíza) a dvojtýždenníka 
Kokteil (Global)  
Monitorované dni: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2.2002  



(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
ÚP: 14,00 hod. dňa 16.07.2002  

43. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 129 - PgO/O- 785/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o komparácii kultúrno-spoločenských magazínov vo vysielaní 
STV, TV Markíza a Global vo vybranej vzorke monitorovaných vydaní 
týždenníkov Krížom-krážom (STV), Smotánka (TV Markíza) a dvojtýždenníka 
Kokteil (Global)  
Monitorované dni: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2.2002  
(dodržiavanie § 38 ods.2 a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
ÚP: 14,00 hod. dňa 16.07.2002  

44. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 130 - PgO/O- 786/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o komparácii kultúrno-spoločenských magazínov vo vysielaní 
STV, TV Markíza a Global vo vybranej vzorke monitorovaných vydaní 
týždenníkov Krížom-krážom (STV), Smotánka (TV Markíza) a dvojtýždenníka 
Kokteil (Global)  
Monitorované dni: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2.2002  
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  

45. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 192 - PgO/O-878/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 32/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice AVT 
Prievidza  
monitorované dni: 7., 8., 12 a 13.4.2002  
(dodržiavanie § 32 ods.12 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Audio Video Transfer, v.o.s., Prievidza, číslo licencie: T/52  

46. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 193 - PgO/O- 879/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 32/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice AVT 
Prievidza  
monitorované dni: 7., 8., 12 a 13.4.2002  
(dodržiavanie § 36 ods.3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Audio Video Transfer, v.o.s., Prievidza, číslo licencie: T/52  

47. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 187 - PgO/O- 873/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 377/6-2002 na vysielanie TV Markíza  
Monitorovaný deň: 28.2.2002; oznámenie vysielateľa o vlastnom programe West 
extra dávka)  



(dodržiavanie § 33 ods. 1 zákona č. 308/2002 Z.z. )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
ÚP: 15,00 hod. dňa 16.07.2002  

48. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 185 - PgO/O-871/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 278/2-2002 na vysielanie TV Markíza  
Monitorovaný deň: 19.1.2.2002; program Láskanie  
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2002 Z.z. )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
ÚP: 15,00 hod. dňa 16.07.2002  

49. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 186 - PgO/O- 872/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 278/2-2002 na vysielanie TV Markíza  
Monitorovaný deň: 9.2.2002; program Láskanie  
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2002 Z.z. )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
ÚP: 15,00 hod. dňa 16.07.2002  

50. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 116 - PgO/O- 761/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č.19/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Infokanál 
Šahy  
Monitorované dni: 18.,21. a 24.2.2002  
(dodržiavanie § 34 ods. 1 s poukazom na § 32 ods. 12 zákona č. 308/2002 Z.z. )  
Vysielateľ: Electris, s.r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: T/121  

51. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 117-PgO/O-762/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č.19/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Infokanál 
Šahy  
Monitorované dni: 18.,21. a 24.2.2002  
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zákona č. 308/2002 Z.z. )  
Vysielateľ: Electris, s.r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: T/121  

52. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 13/2002/Ro o monitorovaní vysielania FUN Radia  
Monitorovaný deň: 28.5.2002  
Vysielateľ: Radio a.s., Bratislava, číslo licencie: R/71  

53. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 40/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  
Monitorované dni: 26.4.-11.5.2002; MS v ľadovom hokeji  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  



54. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 41/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  
monitorované dni: 3.-7.6.2002, program Europočasie (STV1)  
Vysielateľ: Slovenská televízia  

55. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.12/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Dúha  
monitorované dni: 5.,6.,7., 8.4.2002  
Vysielateľ: Rádiomedia, s.r.o., číslo licencie: R/55  

56. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.43/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV text, Blesk a Markízatext  
monitorované dni: 27.5.-13.6.2002  
Vysielatelia: Slovenská televízia, Bratislava (STV text, Blesk)  
KID, a.s. Poprad, číslo licencie: T/139  

57. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.45/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza  
monitorovaný deň: 4.6.2002 (reklama na limonádu Relax)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: R/41  

58. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.47/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  
monitorovaný program: Úsmev prosím -14.6.2002 (repr. 18.6.2002) upútavky na 
program v dňoch 3.-7.6. a 10.-14.6.2002  
Vysielateľ: Slovenská televízia  

59. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.48/2002/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice Infokanál 
Malacky  
Monitorované dni: 7.5. a 31.5.2002  
Vysielateľ: Progres Malacky, s.r.o., Malacky, číslo licencie: T/120  

60. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.49/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1  
Monitorovaný deň: 26.06.2002: Sponzorovanie športového spravodajstva  
Vysielateľ: STV, Bratislava  

61. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 46/02/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice TV JOJ  
(monitorované dni: 7. a 9.6.2002; upútavka a film Listy od vraha)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39  

62. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských programov v 



plnoformátových televíznych staniciach - STV, TV Markíza a TV JOJ za obdobie 
1.6.-16.6.2002  
monitorované dni: 1.6.-16.6.2002  
Vysielatelia:  
Slovenská televízia, Bratislava  
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  

63. Kontrolný monitoring  
Správa č. 14/2002/Ro o monitorovaní vysielania Top rádia  
(monitorované dni: 14. a 15.4.2002)  
Vysielateľ: Filjo, s.r.o., Košice, číslo licencie: R/73  

64. Šetrenie sťažností  
Sťažnosti č.1187/29-2002 zo dňa 31.5.2002, č. 1230/32 až 1230/38-2002 zo dňa 
6.6.2002 a 1359/41, 42-2002 z 21.06.2002, sťažovateľ: fyzická a právnicka osoba  
(na reklamu spoločnosti Quatro )  
Správa o šetrení sťažností smerujúcich voči vysielaniu reklamy spoločnosti 
QUATRO v STV  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  

65. Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady nad priebehom volebnej kampane vo 
voľbách do NR SR  

66. Úprava plánu rozpočtových položiek rozpočtu Rady rok 2002  
67. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.06.2002  
68. Plán zasadnutí Rady na II. polrok 2002  
69. Rôzne  

 
K bodu 2)  
SK č. 194-LO/O-880/2002 zo dňa 28.05.2002  
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie  
ÚK: BEXTRA, s.r.o., Poprad  
Uznesenie č. 02-13/2.442: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), 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 - spol.:  
BEXTRA, s.r.o.,  
Poprad  

porušil 
povinnosť ustanovenú § 17 ods. 1 písm. h) a § 56 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. tým, 
že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to 
oprávnený, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 308/2000 Z. z. -  

upozornenie na porušenie zákona. 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila. Účastník konania je povinný neoprávnené 



prevádzkovanie retransmisie ukončiť dňom doručenia rozhodnutia, inak mu Rada 
uloží pokutu podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z..  
 
K bodu 3)  
SK č. 195-LO/O-881/2002 zo dňa 28.05.2002  
vo veci neoprávneného prevádzkovania retransmisie  
(materiály ste obdržali dňa 11.06.2002)  
ÚK: Obecný podnik, s.r.o., Belá  
Uznesenie č. 02-13/3.443: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), 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 - spol.:  
Obecný podnik, s.r.o.,  
013 05 Belá  

porušil 
povinnosť ustanovenú § 17 ods. 1 písm. h) a § 56 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. tým, 
že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to 
oprávnený, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 308/2000 Z. z. -  

upozornenie na porušenie zákona. 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila. Účastník konania je povinný neoprávnené 
prevádzkovanie retransmisie ukončiť dňom doručenia rozhodnutia, inak mu Rada 
uloží pokutu podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z..  
 
K bodu 4)  
SK č. 214-LO/O-935/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/111 podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 
308/2000 Z.z..  
ÚK: Július Pereszlényi, obchodné meno: Július Pereszlényi - Servis TV - Video 
Pohronský Ruskov  
Uznesenie č. 02-13/4.444: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 214-LO/O-935/2002 zo dňa 
11.06.2002 vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) s 
následkom možného zrušenia registrácie podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona . 
308/2000 Z.z zákona č. 308/2000 Z. z., doplnenú dňa 10.07.2002, prevádzkovateľa 
retransmisie s registráciou č. TKR/111 spoločnosti  
Július Pereszlényi  
Obchodné meno: Július Pereszlényi - Servis TV - Video  
Petöfiho 9  
943 01 Štúrovo  



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

rozhodnutie: 
Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, SK č. 214-LO/O-
935/2002 zo dňa 11.06.2002  

zastavuje 
z dôvodu, že odpadol dôvod konania.  
 
K bodu 5)  
SK č. 230-LO/O-1049/2002 zo dňa 02.07.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti a zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/197 
podľa § 63 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec  
Uznesenie č. 02-13/5.445: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
správnom konaní č. 230-LO/O-1049/2002 zo dňa 02.07.2002 vo veci možného 
porušenia povinnosti stanovenej § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
prevádzkovateľom retransmisie s registráciou č. TKR/197 - spoločnosťou  
KABEL TELEKOM s.r.o.,  
Duklianskych hrdinov 2  
984 01 Lučenec  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie 
Rada podľa ustanovenia § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 230-LO/O-1049/2002 vo veci možného porušenia povinnosti 
stanovenej § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z., pretože odpadol dôvod 
konania.  
 
K bodu 6)  
SK: 136-LO/D-1042/2002 zo dňa 14.05.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/68 z dôvodu zmeny právnych skutočností  
ÚK:RÁDIO FORTE spol. s r.o., Trnava  
Uznesenie č. 02-13/6.446: 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 aj 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") nariaďuje ústne pojednávanie v správnom konaní č. 136-
LO/D-1042/2002 na deň 26.08.2002 z dôvodu, že si to vyžaduje povaha veci a tiež 
preto, lebo sa účastník konania, RÁDIO FORTE, spol. s r.o., Trnava, nezúčastnil na 
ústnom pojednávaní, ktoré Rada nariadila na deň 15.07.2002.  
 
K bodu 7)  
SK č. 464-LO/O-1581/2001 zo dňa 21.08.2001  



vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, (TKR/13)  
Uznesenie č. 02-13/7.447: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
správnom konaní č. 464-LO/O-1581/2001 zo dňa 21.08.2001 vo veci možného 
porušenia povinnosti § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom 
retransmisie s registráciou č. TKR/13 - spoločnosťou  
UPC Slovensko, s. r. o.  
Továrenská 11  
812 61 Bratislava  
nariaďuje ústne pojednávanie na deň 27.08.2002. Kancelária Rady zašle účastníkovi 
konania pozvánku na ústne pojednávanie.  
 
K bodu 8)  
SK č. 468-LO/O-1578/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: TRNAVATEL s.r.o., Trnava, (TKR/161)  
Uznesenie č. 02-13/8.448: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
správnom konaní č. 468-LO/O-1578/2001 zo dňa 21.08.2001 vo veci možného 
porušenia povinnosti § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom 
retransmisie s registráciou č. TKR/161 - spoločnosťou  
Trnavatel, spol. s r.o.  
Štefánikova 19  
917 00 Trnava  
nariaďuje ústne pojednávanie na deň 27.08.2002. Kancelária Rady zašle účastníkovi 
konania pozvánku na ústne pojednávanie.  
 
K bodu 9)  
SK č. 467-LO/O-1579/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, (TKR/13)  
Uznesenie č. 02-13/9.449: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
správnom konaní č. 467-LO/O-1579/2001 zo dňa 21.08.2001 vo veci možného 
porušenia povinnosti § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom 
retransmisie s registráciou č. TKR/13 - spoločnosťou  



UPC Slovensko, s. r. o.  
Továrenská 11  
812 61 Bratislava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie 
Rada podľa ustanovenia § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 467-LO/O-1579/2001 vo veci možného porušenia povinnosti 
stanovenej § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., pretože odpadol dôvod konania.  
 
K bodu 10)  
SK č. 465-LO/O-1580/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, (TKR/13)  
Uznesenie č. 02-13/10.450: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
správnom konaní č. 465-LO/O-1580/2001 zo dňa 21.08.2001 vo veci možného 
porušenia povinnosti § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom 
retransmisie s registráciou č. TKR/13 - spoločnosťou  
UPC Slovensko, s. r. o.  
Továrenská 11  
812 61 Bratislava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie 
Rada podľa ustanovenia § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 465-LO/O-1580/2001 vo veci možného porušenia povinnosti 
stanovenej § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., pretože odpadol dôvod konania.  
 
K bodu 11) 
SK č. 469-LO/O-1577/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, (TKR/13)  
Uznesenie č. 02-13/11.451: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
správnom konaní č. 469-LO/O-1577/2001 zo dňa 21.08.2001 vo veci možného 
porušenia povinnosti § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom 
retransmisie s registráciou č. TKR/13 - spoločnosťou  



UPC Slovensko, s. r. o.  
Továrenská 11  
812 61 Bratislava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie 
Rada podľa ustanovenia § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 469-LO/O-1577/2001 vo veci možného porušenia povinnosti 
stanovenej § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., pretože odpadol dôvod konania.  
 
K bodu 12) 
SK č. 470-LO/O-1576/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, (TKR/13)  
Uznesenie č. 02-13/12.452: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
správnom konaní č. 470-LO/O-1576/2001 zo dňa 21.08.2001 vo veci možného 
porušenia povinnosti § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom 
retransmisie s registráciou č. TKR/13 - spoločnosťou  
UPC Slovensko, s. r. o.  
Továrenská 11  
812 61 Bratislava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie 
Rada podľa ustanovenia § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 470-LO/O-1576/2001 vo veci možného porušenia povinnosti 
stanovenej § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., pretože odpadol dôvod konania.  
 
K bodu 13) 
SK č. 463-LO/O-1582/2001 zo dňa 21.08.2001  
vo veci porušenia povinnosti vyplývajúcej z ustanovenia § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z. - ďalšie konanie po doručení rozsudku NS SR  
ÚK: Kabel Plus Východné Slovensko s.r.o., Košice  
Uznesenie č. 02-13/13.453: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
správnom konaní č. 463-LO/O-1582/2001 zo dňa 21.08.2001 vo veci možného 
porušenia povinnosti § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom 
retransmisie s registráciou č. TKR/14 - spoločnosťou  



Kabel Plus, Východné Slovensko, a.s.  
Rampová 5  
Košice  
nariaďuje ústne pojednávanie na deň 27.08.2002. Kancelária Rady zašle účastníkovi 
konania pozvánku na ústne pojednávanie.  
 
K bodu 14)  
SK č. 217-LO/O-948/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: UPC Slovensko s.r.o., Bratislava Rada v rámci dokazovania vo veci nariadila 
výsluch svedka P.Klimenta a ústne pojednávanie na deň 16.07.2002, ktorého sa zúčastnil 
konateľ spoločnosti Martin Maťašeje. Zápisnica z ústneho pojednávania je súčasťou 
spisu.  
Uznesenie č. 02-13/14.454: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
217-LO/O-948/2002 zo dňa 11.06.2002 vo veci možného porušenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom retransmisie s 
registráciou č. TKR/13 - spoločnosťou  
UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava  
poveruje Kanceláriu Rady preverením skutkového stavu v predmetnom správnom 
konaní, najmä z pohľadu odstránenia rozporov v tvrdení ÚK a svedka v 
predmetnom správnom konaní a zabezpečením dôkazov a listín pre rozhodnutie 
Rady.  
 
K bodu 15)  
SK č. 218-LO/O-949/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: TRNAVATEL s.r.o., Trnava  
Uznesenie č. 02-13/15.455: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) 
ako orgán spôsobilý podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") v súlade so zákonom 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom 
konaní č. 218-LO/O-949/2002 zo dňa 11.06.2002 vo veci možného porušenia 
povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom 
retransmisie s registráciou č. TKR/161 - spoločnosťou Trnavatel, spol. s r. o. Trnava 
nariaďuje nový termín ústneho pojednávania na 27.8.2002.  
 
K bodu 16)  
SK č. 206-LO/D-1250/2002 zo dňa 10.06.2002  
vo veci zmeny retransmisie č. TKR/103 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: SBD II, Košice  
Uznesenie č. 02-13/16.456: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 



neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 206 - LO/D - 1250/2002 zo dňa 
10.06.2002 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb v KDS v meste Košice účastníka konania:  
Stavebné bytové družstvo II. Košice  
Bardejovská 3  
040 11 Košice  
podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a po posúdení podkladov potrebných pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/103 nasledovne:  
Rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/103/RZL/387/2001 vydané 
dňa 18.09.2001 v úplnom znení sa mení v bode 4.takto:  
Bod 4. sa mení a znie:  
"4. Ponuka programových služieb:  
KDS : Wurmová, Čordáková, Hemerková a Starozagorská  
a) televízne programové služby:  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, MTV 2  
rozšírený súbor: TA 3 ,ČT 1, ČT 2, MTV Germany, Kinderkanal, VOX, Super 
RTL, PRO 7, VIVA, VIVA 2, KABEL 1, RTL 2, SAT 1, RAI UNO, RAI DUE, HRT, 
MTV 1, Eurosport, Discovery Channel  
b) rozhlasové program. služby:  
SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN RADIO, Rádio Východ, 
Rádio OKEY, Rádio TOP, Rádio FLASH, Rádio KIKS, BBC, Rádio Expres."  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. i/3 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 17)  
SK č. 227-LO/D-1407/2002 zo dňa 27.06.2002 
vo veci zmeny retransmisie č. TKR/7 z dôvodu zmeny špecifikácie telekomunikačnej 
siete, resp. telekomunikačného zariadenia v meste Zvolen, zmeny ponuky programových 
služieb vo všetkých lokalitách a zmeny územného rozsahu - zvýšenie (o obec Dunajov).  
ÚK: ELECTRIS spol. s r.o., Banská Bystrica  
Uznesenie č. 02-13/17.457: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (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. 97-LO/D-692/2001 zo dňa 27.06.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie 
retransmisie č. TKR/7 z dôvodu zmeny špecifikácie telekomunikačnej siete, resp. 
telekomunikačného zariadenia v meste Zvolen, zmeny ponuky programových 
služieb a zmeny územného rozsahu podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 



doručenú Rade dňa 27.06.2002 účastníka konania  
ELECTRIS spol. s r.o.  
Zvolenská cesta 29  
974 01 Banská Bystrica  
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/7nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/7 zo dňa 08.12.1993 v znení neskorších 
zmien sa menia a v úplnom znení znejú takto:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa  
a. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-709/01-R zo dňa 26.10.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Zvolen - Bukovinka, ul. Poničana č. 49,  
- lokalita štúdia VIO: -,  
- doprava modulácie z VIO: -;  
b. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-717/01-R zo dňa 06.11.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Zvolen - M. R. Štefánika č. 10,  
- lokalita štúdia VIO: -,  
- doprava modulácie z VIO: -;  
c. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-721/01-R zo dňa 26.10.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Zvolen - Gorkého ulica 54,  
- lokalita štúdia VIO: -,  
- doprava modulácie z VIO: -;  
d. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-723/01-R zo dňa 26.10.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Zvolen, ul. A. Hlinku 32,  
- lokalita štúdia VIO: -,  
- doprava modulácie z VIO: -;  
e. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-727/01-R zo dňa 26.10.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Zvolen, Záhonok 27  
- lokalita štúdia VIO: -,  
- doprava modulácie z VIO: -;  
f. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-703/01-R zo dňa 26.10.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Zvolen - Sekier, Ľ. Fullu 10  
- lokalita štúdia VIO: -,  
- doprava modulácie z VIO: -;  
g. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-705/01-R zo dňa 06.11.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Zvolen - Západ, Kremnická 11,  
- lokalita štúdia VIO: -,  
- doprava modulácie z VIO: -;  
h. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-707/01-R zo dňa 26.10.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Zvolen - Zlatý potok, Prachatická 41,  
- lokalita štúdia VIO: -,  
- doprava modulácie z VIO: -;  
ch. registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-729/01-R zo dňa 26.10.2001:  



- hlavná stanica - lokalita: Harmanec - obytný blok VKÚ,  
- lokalita štúdia VIO: -,  
- doprava modulácie z VIO: -;  
i. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-858/2001 zo dňa 12.09.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Východná - Materská škola,  
- lokalita štúdia VIO: -,  
- doprava modulácie z VIO: -;  
j. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 808/01/OŠDNR zo dňa 29.10.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Šahy, Mikszátha 2  
- lokalita štúdia VIO: Mestský úrad Šahy,  
- doprava modulácie z VIO: spätným kanálom TKR;  
k. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-903/2001 zo dňa 18.09.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Obecný úrad, Dunajov  
- lokalita štúdia VIO: -,  
- doprava modulácie z VIO: -;  
2. Územný rozsah retransmisie:  
Mesto Zvolen, obec Harmanec, obec Východná, mesto Šahy, obec Dunajov.  
3. Počet prípojok:  
3.1 TKR Zvolen - majiteľ ELECTRIS spol. s r. o., Banská Bystrica 698  
3.2 TKR Zvolen - majiteľ SBD Zvolen 3446  
3.3 TKR Harmanec 193  
3.4 TKR Východná 271  
3.5 TKR Šahy 937  
3.6 TKR Dunajov 140  
- spolu 5685  
4. Ponuka programových služieb:  
4.1 TKR Zvolen - Bukovinka, ul. Poničana č. 49  
Základný súbor:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, TV 5, RTL 2, 
PRO 7;  
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, 
FUN RÁDIO;  
4.2 TKR Zvolen, M. R. Štefánika č. 10  
Základný súbor:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, TV 5, RTL, 
RTL 2, PRO 7;  
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, 
FUN RÁDIO;  
4.3 TKR Zvolen, Gorkého 54  
Základný súbor:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, TV 5, RTL, 
RTL 2, PRO 7;  
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, 



FUN RÁDIO;  
4.4 TKR Zvolen, ul. A. Hlinku 32  
Základný súbor:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, TV 5, RTL, 
RTL 2, PRO 7;  
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, 
FUN RÁDIO;  
4.5 TKR Zvolen, Záhonok 27  
Základný súbor:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, TV 5, RTL, 
RTL 2, PRO 7;  
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, 
FUN RÁDIO;  
4.6 TKR Zvolen - Sekier, Ľ. Fullu č. 10  
Základný súbor:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, ČT 1, TV 5, 
RTL, RTL 2, PRO 7, VOX, SUPER RTL;  
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, 
FUN RÁDIO;  
4.7 TKR Zvolen - Západ, Kremnická 11  
Základný súbor:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, TV 
5, RTL, RTL 2, PRO 7, VOX, SUPER RTL;  
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, 
FUN RÁDIO;  
4.8 TKR Zvolen - Zlatý potok, Prachatická 41  
Základný súbor:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, TV 
5, RTL, RTL 2, PRO 7, VOX, SUPER RTL;  
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, 
FUN RÁDIO;  
4.9 TKR Harmanec  
Základný súbor:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, ČT 1, TV 5, 
RTL 2, PRO 7;  
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, 
FUN RÁDIO;  
4.10 TKR Východná  
Základný súbor:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, TV 



5, RTL, RTL 2, PRO 7, VIVA;  
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, 
FUN RÁDIO;  
4.11 TKR Šahy  
Základný súbor:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, TA 3, TV 
5, DUNA TV, MaTV 1, MaTV 2, RTL, RTL 2, PRO 7, VOX, VIVA;  
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, 
FUN RÁDIO;  
4.12 TKR Dunajov  
Základný súbor:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, TV 
5, RTL 2;  
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO HVIEZDA FM, RÁDIO TWIST, 
FUN RÁDIO;  
5. Právne skutočnosti: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Banská Bystrica, zoznam výpisov č.4733/02, vložka č.197/S, zo dňa 14.05.2002."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. 13 Prílohy č. 1 k 
nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk ( slovom 
päťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 18)  
SK č.223-LO/D-1037/2002 zo dňa 13.05.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/82 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: VEPROS s.r.o., Topoľníky  
Uznesenie č. 02-13/18.458: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť 
o zmenu licencie z dôvodu zmeny právnych skutočnosti, doručenú Rade dňa 
13.05.2002, účastníka konania - spoločnosti:  
VEPROS, spol. s r. o.  
Hlavná 126  
930 11 Topoľníky  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva 
toto  

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

mení 



licenciu č. T/82 na televízne vysielanie, pričom úplne znenie rozhodnutia licencie na 
televízne vysielanie č. T/82 znie:  

"I. 
(1) Názov programovej služby: TOP-TV  
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, odo 
dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie na televízne 
vysielanie  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín / denne  
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny, obec Topoľníky  
(5) Jazyk vysielania:  
slovenský - 50%  
maďarský - 50%  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti :  
1/Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Trnava, vložka číslo: 2143/T zo dňa 05.06.2002.  
2/Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, vložka číslo: 2143/T 
zo dňa 05.06.2002.  

III. 
(1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 22.02.2002:  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie : max. 94 %  
2. Programy : min. 6 %  
b/ Programové typy:  
1. Spravodajstvo: 0 %  
2. Publicistika: 80 %  
2.1 Politická publicistika: 0 %  
2.2 Ostatná publicistika: 80 %  
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 : 20 %  
Odchýlka pri 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.  
(2) Navrhovaný podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: min. 6 %  
(3) Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe ( 
bežný mesiac ) určený z celkového vysielacieho času: 0 %  
(4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 



vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvorených nezávislými 
producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne televízie  
(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti ( § 20 ods. 5 ): podľa § 20 zákona č. 308/2000 Z. z sa nevzťahuje na 
lokálne vysielanie  
(6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: -  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS v obci Topoľníky.  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/197 fyzická osoba Izidor Heizer, obchodné meno: Izidor Heizer 
- MINISERVIS, Horné Mýto č. 10, 930 13 Horné Mýto.  
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a/ videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite  
b/ v prípade iného formátu zabezpečiť prehratie záznamov."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 10.000,- Sk 
(slovom desaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 19)  
SK č. 215-LO/D-1304/2002 zo dňa 14.06.2002  
vo veci zmeny retransmisie č. TKR/190 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: K-TECH s.r.o., Veľký Meder  
Uznesenie č. 02-13/19.459: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 215 - LO/D - 1304/2002 zo dňa 
14.06.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb a zmeny počtu prípojok v KDS v obci Veľký Meder 
účastníka konania:  
K-TECH, s.r.o.  
Lesná 2044/95  
932 01 Veľký Meder  
podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a po posúdení podkladov potrebných pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/190 nasledovne:  
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/190/2001 vydané dňa 21.08.2001 sa 
mení v časti 3.,4. takto:  
1. Bod 3. sa mení a znie:  



"3. Počet prípojok: 2040"  
2. Bod 4. sa mení a znie:  
"4. Ponuka programových služieb:  
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, MTV 1, MTV 2, Duna TV, 
ORF 1  
vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne 
vysielanie č. T/42, držiteľom licencie je František Kováts, obchodné meno: 
František Kováts-STUDIO PLUS TV, Veľký Meder)  
rozšírený súbor: ČT 1, FOX KIDS, National Geographic, FILMMÚZEUM, Fasion 
TV, Travel Channel, Eurosport, Magyar ATV, SATeLIT, Minimax, VIVA, RTL, 
PRO 7, VOX, Spice platinum  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock 
FM; Rádio TWIST, Rádio Rebeca"  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. i/3 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 20)  
SK č. 222-LO/D-1349/2002 zo dňa 20.06.2002  
vo veci zmeny retransmisie č. TKR/133 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: ÚBD-Kuzmányho, Košice  
Uznesenie č. 02-13/20.460: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 222 - LO/D - 1349/2002 zo dňa 
20.06.2002 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb v KDS na ul. Magurská a Helsinská v meste Košice 
účastníka konania:  
Územné bytové družstvo - Kuzmányho  
Vojenská 14  
040 01 Košice  
podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a a po posúdení podkladov potrebných 
pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/133 nasledovne:  
Rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/133/RZL/388/2001 vydané 
dňa 18.092001 v úplnom znení a rozhodnutie č. TKR/133/RZL/518/2002 zo dňa 
11.06.2002 sa mení a dopĺňa v časti 4 takto:  
"4. Ponuka programových služieb:  
4.1 KDS Magurská  
televízne programové služby:  



základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1,ČT 2, Spektrum, 
Discovery, RTL, PRO 7, SAT 1, VIVA, VOX, RTL 2, ZDF, TV 5, Eurosport, MTV 
1, MTV 2, Duna TV, RAI UNO, Cartoon Network, CNN  
rozšírený súbor: -  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; Rádio TWIST,  
4.2 KDS Helsinská  
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, Spektrum, 
Discovery, RTL, PRO 7, SAT 1, VIVA, VOX, RTL 2, ZDF, TV 5, Eurosport, MTV 
1, MTV 2, Duna TV, RAI UNO, Cartoon Network, CNN  
rozšírený súbor: -  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; Rádio TWIST"  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. i/3 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 21)  
SK č. 102-LO/D-885/2002 zo dňa 17.04.2002  
vo veci zmeny retransmisie č. TKR/203 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 02-13/21.461: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie, doručenú 
Rade dňa 17.04.2002, účastníka konania:  
SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o.  
Drieňová 34  
821 02 Bratislava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., postupom v súlade s § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. žiadosť o zmenu registrácie retransmisie účastníka konania  
SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o.,  
Drieňová 34,  
821 02 Bratislava  

z a m i e t a 
z dôvodu, že žiadosť o zmenu registrácie retransmisie nemá potrebné náležitosti - 
neobsahuje vyhlásenia pôvodných vysielateľov, ktorých programové služby 
účastník konania plánoval šíriť vo svojich káblových distribučných systémoch, o 
tom, že súhlasia s retransmisiou svojej programovej služby a v lehote určenej Radou 
nenastala náprava.  
 



K bodu 22)  
Návrh na začatie SK konania vo veci porušovania § 17 ods.1 písm. h) zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: BYTERM s.r.o., Vranov nad Topľou  
Uznesenie č. 02-13/22.462: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
začína správne konanie vo veci porušovania ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov z dôvodu, že je dôvodné 
podozrenie, že držiteľ regitrácie č. TKR/141 - spol. Byterm, s.r.o. Vranov nad 
Topľou, neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 26. 8. 2002 o 
12,00 hod..  
 
K bodu 23)  
SK č. 28-LO/D-389/2002 zo dňa 18.02.2002  
vo veci registrácie retransmisie v meste Vranov nad Topľou  
ÚK: Mestský bytový podnik a.s., Vranov nad Topľou  
Uznesenie č. 02-13/23.463: 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 
v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z" ) postupom podľa 
§ 71 citovaného zákona posúdila žiadosť o registráciu retransmisie na retransmisiu 
programových služieb v KDS v meste Vranov nad Topľou, doručenú Rade dňa 
18.02.2002, doplnenú dňa 02.04.2002, dňa 06.06.2002 a dňa 10.06.2002 účastníka 
konania :  
Mestský bytový podnik, a.s.  
Dr. C. Daxnera 87/1  
093 16 Vranov nad Topľou  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 59 zákona č. 
308/2000 Z.z., v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/.....  
za nasledovných podmienok :  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
1.1.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1147/01 ŠDR - Fg 
vydané dňa 15.10.2001 OŠD Prešov  
Hlavná stanica: Mlynská 1334, Vranov nad Topľou  
Lokalita: ul. Mlynská a ul. Dubník, Vranov nad Topľou  
Lokalita štúdia VIO: -  
Doprava modulácie: -  
1.2.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1146/01 ŠDR - Fg 
vydané dňa 15.10.2001 OŠD Prešov  
Hlavná stanica: sídl. JUH 1049/53, Vranov nad Topľou  
Lokalita: sídl. JUH, Vranov nad Topľou  
Lokalita štúdia VIO: -  
Doprava modulácie: -  



2. Územný rozsah retransmisie: Vranov nad Topľou v rozsahu uvedenom v 
registrácii retransmisie TÚSR  
3.Počet prípojok: predpokladaný: skutočný:  
3.1. KDS Mlynská 500 451  
3.2. KDS sídl. JUH 1000 455  
4.Ponuka programových služieb :  
4.1 KDS ul. Mlynská  
televízne program. služby:  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TA 3, ČT 1, ČT 2,  
rozšírený súbor: JOJ, RTL, PRO 7, SAT 1,Super RTL, RTL 2, Spektrum, Animal 
Planet, Discovery Channel  
rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; 
Rádio Východ, Fun Rádio  
4.2 KDS sídl.: JUH  
televízne program. služby:  
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TA 3, ČT 1, ČT 2,  
rozšírený súbor: JOJ, RTL, PRO 7, SAT 1,Super RTL, RTL 2, Spektrum, Animal 
Planet, Discovery Channel  
rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; 
Rádio Východ, Fun Rádio  
5. Právne skutočnosti:  
Právne skutočnosti spoločnosti: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Prešov, spoločnosti Mestský bytový podnik, a.s., Vranov nad Topľou, zo dňa 
08.02.2002, zoznam výpisov č. V 1116/02, vložka číslo: 10219/P.  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
časť V. písm. ha) je 20 000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 24)  
SK: 224-LO/D-1302/2002 zo dňa 14.06.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/54 z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania  
ÚK: PKA s.r.o., Prešov  
Uznesenie č. 02-13/24.464: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") a v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákn č. 71/1967 Zb.") posúdila 
oznámenie doručené Rade dňa 14.06.2002 vo veci zmeny licencie na rozhlasové 
vysielanie z dôvodu zmeny podielu programových typov, účastníka konania - 
spoločnosti  
Prešovská kultúrna agentúra, s. r. o.  
Moyzesova 45  
080 01 Prešov  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
vydáva toto  

rozhodnutie:  



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

licenciu č. R/54 na rozhlasové vysielanie v znení rozhodnutí o udelení licencie č. 
R/54/97 zo dňa 06.03.1997 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami 
nasledovne:  
Článok III. sa mení a znie:  

" III. 
1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
platnej od 01.06.2002:  
a/ programové typy  
1.Spravodajstvo: min. 2,0 %  
2. Publicistika: min. 1,0 %  
2.1 Politická publicistika: min. 0,3 %  
2.2 Ostatná publicistika: min. 0,7 %  
3. Dramatický ucelené programy so stálou periodicitou: min. 31,1%  
1.1 Detské programy: min. 0,5 %  
1.2 Náboženské programy: min. 0,1 %  
1.3 Literárno - dramatické programy: min. 0,5 %  
1.4 Zábavné programy: min. 1,0 %  
1.5 Hudobné programy: 29,0 %  
2/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkovéhovysielacieho času: 0 %  
3/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom 
mesiaci: min. 3%."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje správny poplatok podľa položky č. III. písmena e) Prílohy č. 1 k 
Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 10.000,- Sk 
(slovom desaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 25)  
Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. T/79 podľa § 54 ods. 1 
písm. h) zákona č. 308/2000 Z:z.  
ÚK: AK art spol. s r.o., Poprad  
Uznesenie č. 02-13/25.465: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 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.") začína správne konanie vo veci možného porušenia § 50 ods.1 zákona č. 
308/2000 Z.z. vysielateľom televíznej programovej služby TV TATRY spoločnosťou 
AK art, spol. s r.o., Poprad.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
vo veci možného porušenia § 50 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. a pozve ho na ústne 
pojednávanie na deň 26. 8. 2002 o 12,30 hod..  
 
K bodu 26)  



SK č. 140-LO/D-1081/2002 zo dňa 22.05.2002  
vo veci zmeny retransmisie č. TKR/132 z dôvodu zmeny územného rozsahu  
ÚK: PROGRES - Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 02-13/26.466: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 140-LO/D-1081/2002 zo dňa 
20.05.2002 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie TKR/132 
prevádzkovateľa retransmisie:  
PROGRES - Telekomunikačné stavby, s.r.o.  
Hrachová 4  
821 05 Bratislava  
z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie podľa § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto:  

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/132 nasledovne:  
1. V bode 1 sa dopĺňa písm. k, ktoré znie takto:  
"k. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 459/2002-KE/78 zo dňa 11.06.2002  
- hlavná stanica - lokalita: Danišovce, Obecný úrad  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -"  
2. V bode 2 sa dopĺňa tento text:  
"Danišovce"  
3. V bode 3. sa dopĺňa bod 3.10 a tento text:  
"3.11 TKR Danišovce 110  
Spolu 3070"  
4. V bode 4 sa dopĺňa bod 4.11, ktorý znie takto:  
"4.11 TKR Danišovce  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV3, 
Eurosport, Infokanál  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; Radio OKEY, FUN RADIO, Rádio Rebeca, Rádio Východ"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/5) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk 
(slovom päťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 27)  
SK č. 610-LO/D-3307/2001 zo dňa 16.07.2001  
vo veci zmeny retransmisie č. TKR/198 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie  



ÚK: Robert Huszti, Hajnačka  
Uznesenie č. 02-13/27.467: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 610-LO/D-3307/2001 zo dňa 
18.12.2001 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/198 z dôvodu 
rozšírenia územného rozsahu retransmisie, podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z. prevádzkovateľa retransmisie:  
Róbert Huszti  
Hajnáčka č. 470  
980 33  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/198 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí registrácie retransmisie č. TKR/198/2001 zo dňa 18.12.2002 sa v 
bode 1.,2.,3.,4., dopĺňajú nasledovne:  
1. Bod 1. sa dopĺňa o písmeno f), ktoré znie:  
" f. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa registrácie 
telekomunikačnej činnosti č. BB-968/01-R zo dňa 7.12.2001  
- hlavná lokalita: Šávoľ č. 206  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -"  
2. Bod č. 2. sa dopĺňa o text:  
" Šávoľ"  
3. Bod č. 3. sa dopĺňa o bod 3.6 a ďalší text, ktorý znie:  
" 3.6 KDS Šávoľ 102  
Spolu 824"  
4. Bod č. 4. sa dopĺňa o bod 4.7, ktorý znie:  
" 4.7 KDS Šávoľ  
Základný súbor:  
televízne programové služby : STV 1, STV 2, MARKÍZA, M 1, M 2, DUNA TV, 
PRO 7, VIVA 1, SUPER RTL, SAT 1  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio ROCK FM; Rádio EXPRES, FUN RADIO, Rádio REBECA"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/5) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 28)  
Návrh ďalšieho postupu v správnom konaní  



SK č.: 550-PgO/O-2019/2001 zo dňa 30.10. 2001  
Správa o ďalšom postupe v SK č.: 550-PgO/O-2019/2001 po zrušení Rozhodnutia RP 
č.89/2001 zo dňa 20.11.2001 o uložení pokuty vo výške 100 000 Sk NS SR.  
(Odvysielanie programu Krimi SK dňa 12.10.2001; odvysielanie rubriky zahraničných 
internetových videosekvencií, ktoré obsahovali bezdôvodné scény reálneho násilia).  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-13/28.468: 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 v 
súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla, že v súlade s § 30 zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní správne konanie č. 550 - PgO/O - 2019/2001 vedené voči 
účastníkovi konania - vysielateľovi s licenciou č. T/41, spoločnosti MARKÍZA - 
SLOVAKIA, s. r. o., Blatné vo veci možného porušenia povinností ustanovených v § 
19 ods. 1, § 19 ods. 2 písm. d/ a § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s 
vysielaním programu Krimi sk zo dňa 12.10.2001,  

zastavuje 
z dôvodu, že na základe dostupných dôkazov nie je možné spoľahlivo preukázať 
reálnosť odvysielaných násilných scén v predmetnom programe, čím odpadol dôvod 
konania začatého z podnetu správneho orgánu.  
 
K bodu 29) 
Kontrolný monitoring  
SK č.: 134-PgO/O-790/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 641/2002-13 na vysielanie KIKS Rádia  
monitorované dni: 21.2., 28.2., 7.3. a 10.3.2002  
(dodržiavanie § 19 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Radio KIKS, s.r.o., Michalovce, číslo licencie: R/77  
Uznesenie č. 02-13/29.469: 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 "zákona č. 308/2000 Z. 
z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 134-PgO/O-787/2002 RADIO KIKS spoločnosť s ručením 
obmedzeným Michalovce, opakovane porušil § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že v rámci programu KIKS FÓR dňa 21.2., 28.2. a 7.3.2002 v čase pred 22.00 
hod. odvysielal vtipy obsahujúce vulgárny jazyk a slovnú agresivitu s urážlivými 
replikami, čím mohol ohroziť morálny vývin maloletých, za čo mu ukladá v súlade s 
§ 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. h/ 
zákona č. 308/2000 Z. z.  

sankciu - pokutu 
vo výške 40.000,- Sk (slovom štyridsaťtisíc slovenských korún).  
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 3017-
10820-002/0720, VS **02.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 



za ktorej porušenie sa sankcia uložila".  
 
K bodu 30)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na predloženie listín  
SK č.: 97-PgO/O-650/2002 zo dňa 16.4.2002  
Doplnenie: Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV  
Monitorovaný program: Lesu zdar - Halali zo dňa 16.2. 2002  
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 02-13/30.470: 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 "zákona č. 308/2000 Z. z.") v zmysle 
ustanovenia § 37 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon 
č. 71/1967 Zb.")  

rozhodla takto: 
účastníkovi správneho konania č. 97-PgO/O-650/2002, vysielateľovi na základe 
zákona, Slovenskej televízii, Bratislava,  

sa ukladá, 
aby Rade predložil v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia listinné 
dôkazy:  
1. preukazujúce, kto bol sponzorom, v zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
programu Lesu zdar - Halali, odvysielaného dňa 16.2.2002 v čase od cca 13.30 hod. 
na programovom okruhu STV 1;  
2. zmluvu, na základe ktorej bol odvysielaný reklamný šot po programe Lesu zdar - 
Halali (odvysielanom dňa 16.2.2002 v čase od cca 13.30 hod. na programovom 
okruhu STV 1), obsahujúci text: " K sledovaniu tejto relácie vás pozvala 
Husqvarna, exkluzívny predajca lesnej a záhradnej techniky na Slovensku." v 
rámci ktorého sa propagovali výrobky firmy Husqvarna - kosačka, píla, brúska.  
Tieto listiny sú dôkazmi nevyhnutnými na dokazovanie v rámci správneho konania 
č. 132-PgO/O-788/2002, vedeného vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 
308/20000 Z. z. zo strany účastníka konania Slovenskej televízie, Bratislava.  
Predloženie listiny možno odoprieť, v zmysle § 37 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. iba 
vtedy, ak by to spôsobilo nebezpečenstvo trestného stíhania povinnému alebo 
osobám blízkym, alebo by bolo porušené štátne, hospodárske, alebo služobné 
tajomstvo alebo zákonom vyslovene stanovená povinnosť mlčanlivosti.  
 
K bodu 31)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na predloženie listín  
SK č.: 98-PgO/O-651/2002 zo dňa 16.4.2002  
Doplnenie: Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1  
Monitorovaný program: Lesu zdar - Halali zo dňa 16.2. 2002  
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  



Uznesenie č. 02-13/31.471: 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 "zákona č. 308/2000 Z. z.") v zmysle 
ustanovenia § 37 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon 
č. 71/1967 Zb.") rozhodla takto:  
účastníkovi správneho konania č. 98-PgO/O-651/2002, vysielateľovi na základe 
zákona, Slovenskej televízii, Bratislava,  

sa ukladá, 
aby Rade predložil v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia listinné 
dôkazy:  
1. preukazujúce, kto bol sponzorom, v zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
programu Lesu zdar - Halali, odvysielaného dňa 16.2.2002 v čase od cca 13.30 hod. 
na programovom okruhu STV 1;  
2. zmluvu, na základe ktorej bol odvysielaný reklamný šot po programe Lesu zdar - 
Halali (odvysielanom dňa 16.2.2002 v čase od cca 13.30 hod. na programovom 
okruhu STV 1), obsahujúci text: " K sledovaniu tejto relácie vás pozvala 
Husqvarna, exkluzívny predajca lesnej a záhradnej techniky na Slovensku." v 
rámci ktorého sa propagovali výrobky firmy Husqvarna - kosačka, píla, brúska.  
Tieto listiny sú dôkazmi nevyhnutnými na dokazovanie v rámci správneho konania 
č. 98-PgO/O-651/2002, vedeného vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 
308/20000 Z. z. zo strany účastníka konania Slovenskej televízie, Bratislava.  
Predloženie listiny možno odoprieť, v zmysle § 37 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. iba 
vtedy, ak by to spôsobilo nebezpečenstvo trestného stíhania povinnému alebo 
osobám blízkym, alebo by bolo porušené štátne, hospodárske, alebo služobné 
tajomstvo alebo zákonom vyslovene stanovená povinnosť mlčanlivosti.  
 
K bodu 32)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 99-PgO/O-654/2002 zo dňa 16.4.2002  
Doplnenie: Správa č.9/2002/Ro o monitorovaní Rádia Frontinus  
Monitorované dni: 18., 19. a 20.1.2002)  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Frontinus s.r.o., Žilina, číslo licencie: R/65  
Uznesenie č. 02-13/32.472: 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 "zákona č. 308/2000 Z. 
z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 99-PgO/O-654/2002, spoločnosť FRONTINUS RADIO s.r.o., 
porušil § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. ktorý zakazuje vysielanie skrytej 
reklamy, tým, že dňa 19.1.2002 v programe Varím, varíš, varíme - vysielanom v čase 
cca od 11.00 do 12.00 hod. a v programe Fuj hand - vysielanom v čase od 14.00 do 
17.30 hod., odvysielal komerčné informácie ktoré boli skrytou reklamou v zmysle § 



32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z., za čo mu ukladá v súlade s § 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".  
 
K bodu 33)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 100-PgO/O-653/2002 zo dňa 16.4.2002  
Doplnenie: Správa č.9/2002/Ro o monitorovaní Rádia Frontinus  
Monitorované dni: 18., 19. a 20.1.2002)  
(dodržiavanie § 38 ods. 2 a 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Frontinus s.r.o., Žilina, číslo licencie: R/65  
Uznesenie č. 02-13/33.473: 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 "zákona č. 308/2000 Z. 
z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 100-PgO/O-653/2002, spoločnosť FRONTINUS RADIO s.r.o.,  

porušil: 
I. § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že v programe Moje rádio, odvysielanom 
dňa 18.1.2002 v čase cca od 19.00 do 21.00 hod., neoznačil subjekty, ktoré boli 
sponzormi uvedeného programu, v súlade s cit. ustanovením zákona, za čo mu 
ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z.  

sankciu - upozornenie na porušenie zákona.  
II. § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že dňa 18.1.2002 v čase cca od 19.00 do 
21.00 hod. v rámci programu Moje rádio podporoval predaj, nákup tovarov a 
služieb sponzora programu prostredníctvom osobitných propagačných zmienok o 
nich, za čo mu ukladá v súlade s § 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".  
 
K bodu 34)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 101-PgO/O-652/2002 zo dňa 16.4.2002  
Doplnenie: Správa č.9/2002/Ro o monitorovaní Rádia Frontinus  
Monitorované dni: 18., 19. a 20.1.2002)  
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Frontinus s.r.o., Žilina, číslo licencie: R/65  
Uznesenie č. 02-13/34.474: 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 "zákona č. 308/2000 Z. 



z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 101-PgO/O-652/2002, spoločnosť FRONTINUS RADIO s.r.o., 
porušil § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že dňa 18.1.2002 o cca 19.00 hod. 
odvysielal reklamný šot viažuci sa k prezentácii vlastnej internetovej domény, ktorý 
nebol zreteľne oddelený náležitými zvukovými prostriedkami od iných častí 
programu, za čo mu ukladá v súlade s § 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".  
 
K bodu 35)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 111- PgO/O-756/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 15/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia JOJ  
monitorované dni: 2.3.- 4.3.2002  
(dodržiavanie § 34 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č. 02-13/35.475: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. 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.") 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
111 -PgO/O-756/2002 spoločnosť MAC TV, s.r.o., Košice, držiteľ licencie č. T/39 
porušil ust. § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že v dňoch 2.3. až 4.3.2002 
odvysielal 7 blokov oznámení o vlastnom programe, ktoré sú reklamou podľa ust. § 
32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. takým spôsobom, že neboli rozoznateľné a zreteľne 
oddelené od iných častí programovej služby, za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 
písm. a) zák. 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".  
 
K bodu 36)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 113-PgO/O-758/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 15/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia JOJ  
monitorované dni: 2.3.- 4.3.2002  
(dodržiavanie § 35 ods.1 s poukazom na § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č. 02-13/36.476: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. 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.") 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 



113 -PgO/O-758/2002 MAC TV, s.r.o., Košice, držiteľ licencie č. T/39 porušil 
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z. s poukazom na § 35 ods. 5 
zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že program Práve teraz v celkovej dĺžke 12 min, 
odvysielaný dňa 4.3.2002 ktorý bol dvakrát prerušený reklamou, za čo mu ukladá 
podľa ust. § 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".  
 
K bodu 37)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 114 - PgO/O- 759/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 15/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia JOJ  
Monitorované dni: 2.3.- 4.3.2002  
(dodržiavanie § 20 ods.7 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č. 02-13/37.477: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. 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.") 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
114 -PgO/O-759/2002 MAC TV, s.r.o., Košice, držiteľ licencie č. T/39 porušil 
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 7 zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že v čase od 2.3. do 4.3. 
2002 neuplatnil Jednotný systém označovania programov v programovej ponuke vo 
vlastnom vysielaní, ako aj v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie 
periodickej tlači, za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a) zák. 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".  
 
K bodu 38  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 115-PgO/O-760/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 26/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia JOJ  
Monitorovaný program: Štúdio JOJ zo dňa 4.3.2002  
(dodržiavanie § 32 ods.12 a 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č. 02-13/38.478: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. 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.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 115 -PgO/O-760/2002 MAC TV, s.r.o., 



Košice, držiteľ licencie č. T/39 porušil:  
I. ust. § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že v rámci programu Štúdio JOJ dňa 
4.3.2002 odvysielal komerčný rozhovor obsahujúci informácie reklamného 
charakteru, ktoré mohli uviesť do omylu divákov o podstate informácie,  
II. ust. § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z., tým, že predmetný program nebol označený 
na začiatku a na konci všetkými subjektami, ktoré boli sponzormi programu, za čo 
mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a) zák. 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".  
 
K bodu 39)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na predloženie listín  
SK č.: 132-PgO/O- 788/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 23/2002/Tv o monitorovaní vysielanie STV 1  
Monitorovaný program: Bohatí a zdraví zo dňa 12.1.2002  
(dodržiavanie ôsmej časti zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 02-13/39.479: 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 "zákona č. 308/2000 Z. z.") v zmysle 
ustanovenia § 37 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon 
č. 71/1967 Zb.") rozhodla takto: účastníkovi správneho konania č. 132-PgO/O-
788/2002, vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej televízii, Bratislava,  

sa ukladá, 
aby Rade predložil v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia listinné 
dôkazy, ktoré v súvislosti s vydaniami programu Bohatí a zdraví, odvysielaného v 
dňoch 12.1. a 13.4.2002, objasňujú postavenie a úlohu nasledovných subjektov:  
1. STV (vo vzťahu k účasti na lotérii Bohatí a zdraví),  
2. Monarch, a.s. (vo vzťahu k programu, jeho vysielaniu a k STV),  
3. Tipos, a.s. (vo vzťahu k programu, jeho vysielaniu a k STV),  
4. Česká poisťovňa Slovensko (vo vzťahu k programu, k STV a/alebo výrobcovi),  
5. Motor car Wiesenthal (vo vzťahu k programu, k STV a/alebo výrobcovi),  
6. Škoda auto Slovensko (vo vzťahu k programu, k STV a/alebo výrobcovi).  
Tieto listiny sú dôkazmi nevyhnutnými na dokazovanie v rámci správneho konania 
č. 132-PgO/O-788/2002, vedeného vo veci zistenia súladu programu Bohatí a zdraví 
s ôsmou časťou zákona č. 308/2000 Z. z., najmä s povinnosťami ustanovenými § 38 
ods. 4, § 38 ods. 2, § 39 ods. 4 event. § 34 ods. 1 cit. zákona zo strany účastníka 
konania Slovenskej televízie, Bratislava.  
Predloženie listiny možno odoprieť, v zmysle § 37 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. iba 
vtedy, ak by to spôsobilo nebezpečenstvo trestného stíhania povinnému alebo 
osobám blízkym, alebo by bolo porušené štátne, hospodárske, alebo služobné 
tajomstvo alebo zákonom vyslovene stanovená povinnosť mlčanlivosti.  
 



K bodu 40)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 121-PgO/O-766/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 31/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV JOJ  
monitorované dni: 20.4..2002; film Tajomstvo minulého leta  
(dodržiavanie § 20 ods.3 a ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č. 02-13/40.480: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. 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.") 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
121 -PgO/O-766/2002 MAC TV, s.r.o., Košice, držiteľ licencie č. T/39 odvysielaním 
programu Tajomstvo minulého leta dňa 21.4.2002 pred 22.00 hod. porušil:  
I. ust. § 20 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z.z., tým, že sa jedná o program, ktorý svojim 
obsahom môže ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin alebo narušiť jeho 
duševné zdravie a emocionálny stav,  
II. ust. § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neuplatnil Jednotný systém 
označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ust. § 20 ods. 6 určila 
Rada, za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a) zák. 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".  
 
K bodu 41) 
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 126 PgO/O-780/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 31/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV JOJ  
monitorované dni: 20.4..2002; film Tajomstvo minulého leta  
(dodržiavanie § 34 ods.1 a ods. 2 a 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č. 02-13/41.481: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. 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 v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 126 - PgO/O - 780/2002, spoločnosť MAC TV, s.r.o., Košice, 
držiteľ licencie č. T/39 porušil:  
I. povinnosť ustanovenú § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. tým, že program - film 
Tajomstvo minulého leta, odvysielaný 21.4.2002, prerušil trikrát reklamou, vrátane 
oznámení vysielateľa o vlastnom programe, ktorá nebola zreteľne oddelené 
zvukovo-obrazovými prostriedkami od iných častí programovej služby, za čo mu 
ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z.  

sankciu - upozornenie na porušenie zákona; 



II. povinnosť ustanovenú § 34 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že dňa 21.4.2002 v 
rámci tretieho prerušenia programu - filmu Tajomstvo minulého leta, 
neodôvodnene odvysielal samostatný reklamný šot - oznámenie vysielateľa o 
vlastnom programe, za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 
308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na porušenie zákona;  
III. podmienky pre prerušenie zaradením reklamy pri vysielaní audiovizuálneho 
diela ust. § 35 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že audiovizuálne dielo - film 
Tajomstvo minulého leta, odvysielaný 21.4.2002, prerušil zaradením reklamy 
celkovo trikrát, pričom pre tretie prerušenie zaradením reklamy neboli splnené 
podmienky podľa § 35 ods. 3 cit. zákona, keďže vlastný časový rozsah filmu po 
druhom súvislom 45-minútovom úseku nepresiahol 20 minút, za čo mu ukladá 
podľa ust. § 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."  
 
K bodu 42)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 131 - PgO/O- 787/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o komparácii kultúrno-spoločenských magazínov vo vysielaní STV, 
TV Markíza a Global vo vybranej vzorke monitorovaných vydaní týždenníkov Krížom-
krážom (STV), Smotánka (TV Markíza) a dvojtýždenníka Kokteil (Global)  
Monitorované dni: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2.2002  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 02-13/42.482: 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 v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 131-PgO/O-787/2002, vysielateľ na základe zákona, Slovenská 
televízia, Bratislava, opakovane porušil § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý 
zakazuje vysielanie skrytej reklamy, tým, že na svojom programovom okruhu STV 
1 v programe Krížom krážom dňa 27.1.2002 odvysielal komerčné informácie o CK 
Kartágo tours a dňa 17.2.2002 o CK Koala tours, ktoré boli skrytou reklamou v 
zmysle § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z., za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 
písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z.  

sankciu - pokutu 
vo výške 500.000,- Sk, slovom päťstotisíc slovenských korún.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 
za ktorej porušenie sa sankcia uložila". V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. 
z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a 
je potrebné ju uhradiť na účet: 3017-10820-002/0720, VS **02  
 



K bodu 43)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 129 - PgO/O- 785/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o komparácii kultúrno-spoločenských magazínov vo vysielaní STV, 
TV Markíza a Global vo vybranej vzorke monitorovaných vydaní týždenníkov Krížom-
krážom (STV), Smotánka (TV Markíza) a dvojtýždenníka Kokteil (Global)  
Monitorované dni: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2.2002  
(dodržiavanie § 38 ods2 a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 02-13/43.483: 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 "zákona č. 308/2000 Z. 
z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 129-PgO/O-785/2002, vysielateľ na základe zákona, Slovenská 
televízia, Bratislava, porušil:  
I. § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že v programe Krížom Krážom, 
odvysielanom v dňoch 23.1, 3.2, 10.2 a 17.2.2002 na programovom okruhu STV 1 
neoznačil subjekty, ktoré boli sponzormi uvedených vydaní programu v súlade s cit. 
ustanovením zákona, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 
308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z.  

sankciu - pokutu 
vo výške 100.000- Sk, slovom jednostitisíc slovenských korún.  
II. § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že dňa 3.2.2002 na svojom 
programovom okruhu STV 1 v rámci programu Krížom Krážom podporoval 
predaj, nákup tovarov a služieb sponzora "Hankin móde" prostredníctvom 
osobitných propagačných zmienok o nich, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 
písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e/ zákona č. 
308/2000 Z. z.  

sankciu - pokutu 
vo výške 100.000,- Sk, slovom jednostotisíc slovenských korún.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 
za ktorej porušenie sa sankcia uložila".  
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 3017-
10820-002/0720, VS **02  
 
K bodu 44)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 130 - PgO/O- 786/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o komparácii kultúrno-spoločenských magazínov vo vysielaní STV, 
TV Markíza a Global vo vybranej vzorke monitorovaných vydaní týždenníkov Krížom-
krážom (STV), Smotánka (TV Markíza) a dvojtýždenníka Kokteil (Global)  
Monitorované dni: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2.2002  



(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 02-13/44.484: 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 "zákona č. 308/2000 Z. 
z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 130-PgO/O-786/2002, vysielateľ na základe zákona, Slovenská 
televízia, Bratislava, porušil § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., tým, že na svojom 
programovom okruhu STV 1 v programe Krížom Krážom dňa 3.2.2002 odvysielal 
oznámenie vysielateľa o vlastnom programe t.j. reklamu, pod názvom "Novinky v 
STV", ktoré nebolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej 
služby zvukovo-obrazovými prostriedkami, za čo mu ukladá v súlade s § 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".  
 
K bodu 45) 
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 192 - PgO/O-878/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 32/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice AVT Prievidza  
monitorované dni: 7., 8., 12 a 13.4.2002  
(dodržiavanie § 32 ods.12 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Audio Video Transfer, v.o.s., Prievidza, číslo licencie: T/52  
Uznesenie č. 02-13/45.485: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. 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.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 192 -PgO/O-878/2002 AUDIO VIDEO 
TRANSFER, v.o.s., Prievidza, držiteľ licencie č. T/52 porušil ust. § 34 ods. 1 zákona 
č. 308/2002 Z.z. tým, že v dňoch 12. a 14.3.2002 v rámci doplnkového vysielania 
Infomix Aktuality odvysielal reklamu týždenníka Prieboj, ktorá nebola 
rozoznateľná a zreteľne oddelená od iných častí programovej služby, za čo mu 
ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a) 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".  
 
K bodu 46)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 193-PgO/O-879/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 32/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice AVT Prievidza  



monitorované dni: 7., 8., 12 a 13.4.2002  
(dodržiavanie § 36 ods.3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Audio Video Transfer, v.o.s., Prievidza, číslo licencie: T/52  
Uznesenie č. 02-13/46.486: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. 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.") v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. podľa § 64 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 193 -PgO/O-879/2002 AUDIO VIDEO 
TRANSFER, v.o.s., Prievidza, držiteľ licencie č. T/52 porušil povinnosť ustanovenú 
v § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že vo vysielaní doplnkového vysielania 
Telenákup AVT zo dní 7.,8.,12. a 14.3.2002 nedodržal časový rozsah vysielacieho 
času vyhradeného reklamným šotom a telenákupným šotom počas jednej celej 
hodiny, za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a)  

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".  
 
K bodu 47)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 187-PgO/O-873/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 377/6-2002 na vysielanie TV Markíza  
Monitorovaný deň: 28.2.2002; oznámenie vysielateľa o vlastnom programe West extra 
dávka)  
(dodržiavanie § 33 ods. 1 zákona č. 308/2002 Z.z. )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-13/47.487: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
rozhodne vo veci správneho konania č. 187 -PgO/O-873/2002 účastníka konania 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, držiteľ licencie č. T/41 na svojom 
budúcom zasadnutí dňa 27.08.2002.  
 
K bodu 48)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 185-PgO/O-871/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 278/2-2002 na vysielanie TV Markíza  
Monitorovaný deň: 19.1.2.2002; program Láskanie  
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2002 Z.z. )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-13/48.488: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
rozhodne vo veci správneho konania č. 185 -PgO/O-871/2002 účastníka konania 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, držiteľ licencie č. T/41 na svojom 
budúcom zasadnutí dňa 27.08.2002.  
 
K bodu 49)  



Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 186 - PgO/O- 872/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 278/2-2002 na vysielanie TV Markíza  
Monitorovaný deň: 9.2.2002; program Láskanie  
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2002 Z.z. )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-13/49.489: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
rozhodne vo veci správneho konania č. 186 -PgO/O-872/2002 účastníka konania 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, držiteľ licencie č. T/41 na svojom 
budúcom zasadnutí dňa 27.08.2002.  
 
K bodu 50)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 116 - PgO/O- 761/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č.19/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Infokanál Šahy  
Monitorované dni: 18.,21. a 24.2.2002  
(dodržiavanie § 34 ods. 1 s poukazom na § 32 ods. 12 zákona č. 308/2002 Z.z. )  
Vysielateľ: Electris, s.r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: T/121  
Uznesenie č. 02-13/50.490: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. 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.") 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 
116 -PgO/O-761/2002 ELECTRIS, spol. s r.o., B. Bystrica, držiteľ licencie č. T/121 
porušil ust. § 34 ods. 1 zákona č. 308/2002 Z.z. tým, že v dňoch 18.,21. a 24.2.2002 a 
v doplnkovom vysielaní pod názvom INFOBLOK odvysielal oznam vo verejnom 
záujme, ktorý je reklamou a ako taký nebol rozoznateľný a zreteľne oddelený od 
ostatných častí programovej služby, za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. a) 
zák. 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".  
 
K bodu 51)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 117-PgO/O-762/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č.19/2002/Tv o monitorovaní vysielania stanice Infokanál Šahy  
Monitorované dni: 18.,21. a 24.2.2002  
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zákona č. 308/2002 Z.z. )  
Vysielateľ: Electris, s.r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: T/121  
Uznesenie č. 02-13/51.491: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. 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.") 
v súlade s ust. § 30 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní rozhodla voči účastníkovi 
konania ELECTRIS, spol. s r.o., B. Bystrica o  

zastavení správneho konania 
č. 117 -PgO/O-762/2002 z dôvodu, že odpadol dôvod konania, pretože nebolo 
preukázané porušenie ustanovenia § 36 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z.z..  
 
K bodu 52)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 13/2002/Ro o monitorovaní vysielania FUN Radia  
Monitorovaný deň: 28.5.2002  
Vysielateľ: Radio a.s., Bratislava, číslo licencie: R/71  
Uznesenie č. 02-13/52.492: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 13/2002/Ro o monitorovaní 
programu Fun o piatej FUN Rádia  

začína správne konanie 
voči spoločnosti RADIO a.s., Bratislava z dôvodu možného porušenia § 38 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
K bodu 53)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 40/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  
Monitorované dni: 26.4.-11.5.2002; MS v ľadovom hokeji  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 02-13/53.493: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči Slovenskej televízii, 
Bratislava z dôvodu možného porušenia § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorého 
sa mala dopustiť tým, že prerušovala jednotlivé tretiny hokejových zápasov 
vysielaných na programovom okruhu STV 2 počas Majstrovstiev sveta v ľadovom 
hokeji 2002 v rozpore s cit. ustanovením zákona.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
Uznesenie č. 02-13/53.494: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 



ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 40/2002/TV o monitorovaní 
vysielania programu Slovenskej televízie MS v ľadovom hokeji začína správne 
konanie voči Slovenskej televízii, Bratislava z dôvodu možného porušenia § 38 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
Uznesenie č. 02-13/53.495: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 40/2002/TV o monitorovaní 
vysielania programu Slovenskej televízie MS v ľadovom hokeji začína správne 
konanie voči Slovenskej televízii, Bratislava z dôvodu možného porušenia § 34 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
K bodu 54)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 41/2002/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  
monitorované dni: 3.-7.6.2002, program Europočasie (STV1)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 02-13/54.496: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 41/2002/T o monitorovaní 
vysielania programu Slovenskej televízie Europočasie začína správne konanie voči 
Slovenskej televízii, Bratislava z dôvodu možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
Uznesenie č. 02-13/54.497: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 41/2002/T o monitorovaní 



vysielania programu Slovenskej televízie Europočasie začína správne konanie voči 
Slovenskej televízii, Bratislava z dôvodu možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
K bodu 55)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.12/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Dúha  
monitorované dni: 5.,6.,7., 8.4.2002  
Vysielateľ: Rádiomedia, s.r.o., číslo licencie: R/55  
Uznesenie č. 02-13/55.498: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po 
prerokovaní Správy č. 12/2002/TV o monitorovaní programovej služby Rádio 
DÚHA začína správne konanie voči účastníkovi konania - RÁDIOMÉDIA, s.r.o. vo 
veci možného porušenia ustanovení § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. vo 
vysielaní programovej služby Rádia DÚHA zo dní 5.,6.,7. a 8.4.2002.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z. oznámi 
vysielateľovi začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy v správnom konaní.  
 
K bodu 56)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.43/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV text, Blesk a Markízatext  
monitorované dni: 27.5.-13.6.2002  
Vysielatelia: Slovenská televízia, Bratislava (STV text, Blesk)  
KID, a.s. Poprad, číslo licencie: T/139  
Kontrolný monitoring  
Uznesenie č. 02-13/56.499: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 43/2002/Tv o monitorovaní 
teletextovej služby STV text, BLESK, markízatext začína správne konanie voči 
spoločnosti KID, a.s., z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 2 písm. a/ zákona č. 
308/2000 Z. z.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 



Uznesenie č. 02-13/56.500: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 43/2002/Tv o monitorovaní 
teletextovej služby STV text, BLESK, markízatext začína správne konanie voči 
spoločnosti KID, a.s., z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. 
z.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
Uznesenie č. 02-13/56.501: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 43/2002/Tv o monitorovaní 
teletextovej služby STV text, BLESK, markízatext začína správne konanie voči 
spoločnosti KID, a.s., z dôvodu možného porušenia § 32 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. 
z.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
K bodu 57)  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.45/2002/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza  
monitorovaný deň: 4.6.2002 (reklama na limonádu Relax)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: R/41  
Uznesenie č. 02-13/57.502: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade s § 71 zákona č. 
308/2000 Z.z. po prerokovaní Správy č. 45/02/TV o monitorovaní TV Markíza 
začína správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné vo veci 
možného porušenia ustanovení § 32 ods.5 písm. c), § 32 ods. 6 písm. d) a § 32 ods. 4 
písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z., ku ktorému mohlo dôjsť v súvislosti s odvysielaním 
reklamného šotu Relax FRUIT DRINK "Traste sa!" dňa 4.6.2002.  
Kancelária Rady oznámi začiatok správneho konania vysielateľovi a vyžiada 
písomné stanovisko vysielateľa k zisteným nedostatkom.  
 
K bodu 58)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.47/2002/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  
monitorovaný program: Úsmev, prosím! -14.6.2002 (repr. 18.6.2002) upútavky na 



program v dňoch 3.-7.6. a 10.-14.6.2002  
Vysielateľ: Slovenská televízia  
Uznesenie č. 02-13/58.503: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 47/2002/TV o monitorovaní 
vysielania programu Slovenskej televízie Úsmev, prosím! začína správne konanie 
voči Slovenskej televízii, Bratislava z dôvodu možného porušenia § 34 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
Uznesenie č. 02-13/58.504: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z. z. po prerokovaní Správy č. 47/2002/TV o monitorovaní 
vysielania programu Slovenskej televízie Úsmev, prosím! začína správne konanie 
voči Slovenskej televízii, Bratislava z dôvodu možného porušenia § 38 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z..  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie Rady vo veci.  
 
K bodu 59)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.48/2002/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice Infokanál Malacky  
Monitorované dni: 7.5. a 31.5.2002  
Vysielateľ: Progres Malacky, s.r.o., Malacky, číslo licencie: T/120  
Uznesenie č. 02-13/59.505: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po 
prerokovaní Správy č. 48/02/TV o monitorovaní televíznej stanice Infokanál 
Malacky začína správne konanie voči účastníkovi konania - Progres Malacky, s.r.o. 
vo veci možného porušenia ustanovení § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vo 
vysielaní programovej služby Infokanál Malacky zo dní 7. a 31.5.2002.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z. oznámi 
vysielateľovi začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy v správnom konaní.  
 
K bodu 60)  



Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.49/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1  
Monitorovaný deň: 26.06.2002: Sponzorovanie športového spravodajstva  
Vysielateľ: STV, Bratislava  
Uznesenie č. 02-13/60.506: Rada pre vysielanie 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 v súlade s 
§ 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy č. 49/02/TV o monitorovaní 
STV 1 začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona - Slovenskej 
televízii, Bratislava, vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej § 39 ods. 5 
zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s programom Šport z 25. 6. 2002.  
 
K bodu 61)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 46/02/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice TV JOJ  
(monitorované dni: 7. a 9.6.2002; upútavka a film Listy od vraha)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č. 02-13/61.507: Rada pre vysielanie 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 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po 
prerokovaní Správy č. 46/02/TV o monitorovaní televíznej stanice JOJ začína 
správne konanie voči účastníkovi konania - MAC TV, s.r.o., Košice vo veci možného 
porušenia ustanovení § 20 ods. 3 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. vo vysielaní 
programovej služby TV JOJ zo dní 7. a 9. 6.2002.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 odst. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. oznámi 
vysielateľovi začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy v správnom konaní.  
 
K bodu 62)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských programov v 
plnoformátových televíznych staniciach - STV, TV Markíza a TV JOJ za obdobie 1.6.-
16.6.2002  
monitorované dni: 1.6.-16.6.2002  
Vysielatelia:  
Slovenská televízia, Bratislava  
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
MAC TV, s.r.o. Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č. 02-13/62.508: Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie 
výsledky Správy o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských 



programov v plnoformátových televíznych staniciach - STV, TV Markíza, TV JOJ - 
za obdobie od 1.6.2002 do 16.6.2002.  
Predseda Rady oboznámi s výsledkom monitoringu Výbor pre kultúru a médiá NR 
SR. Kancelária Rady zašle predmetnú správu Rade STV a dotknutým vysielateľom 
a zároveň zverejní predmetnú správu na internetovej stránke Rady www.rada-
rtv.sk .  
 
K bodu 63)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 14/2002/Ro o monitorovaní vysielania Top rádia  
(monitorované dni: 14. a 15.4.2002)  
Vysielateľ: Filjo, s.r.o., Košice, číslo licencie: R/73  
Uznesenie č. 02-13/63.509: 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 po prerokovaní Správy č.14/2002/RO o monitorovaní 
vysielania Top rádia konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa s 
licenciou č. R/73 Filjo s.r.o. Košice zo dňa 17.6.2002 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 
K bodu 64)  
Šetrenie sťažností  
Sťažnosti č.1187/29-2002 zo dňa 31.5.2002, č. 1230/32 až 1230/38-2002 zo dňa 6.6.2002 
a 1359/41, 42-2002 z 21.06.2002, sťažovateľ: fyzická a právnicka osoba  
(na reklamu spoločnosti Quatro )  
Správa o šetrení sťažností smerujúcich voči vysielaniu reklamy spoločnosti QUATRO v 
STV  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 02-13/64.510: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), 
ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len 
"zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 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 zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosti smerujúce voči 
reklame spoločnosti Quatro vysielanej Slovenskou televíziou, Bratislava, a uznala 
všetky šťažnosti v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za  

neopodstatnené v plnom rozsahu. 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľom výsledok šetrenia v zmysle záverov Správy o šetrení sťažností 
smerujúcich voči vysielaniu reklamy spoločnosti Quatro.  
 
K bodu 65) 
Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady nad priebehom volebnej kampane vo voľbách 
do NR SR  
Uznesenie č. 02-13/65.511: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 



schvaľuje materiál Organizačné zabezpečenie dohľadu nad priebehom volebnej 
kampane vo voľbách do NR SR.  
 
K bodu 66) 
Úprava plánu rozpočtových položiek rozpočtu Rady rok 2002  
Uznesenie č. 02-13/66.512: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh 
úpravy rozpočtu k 1.7.2002.  
 
K bodu 67)  
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.06.2002  
Uznesenie č. 02-13/67.513: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
čerpanie rozpočtových prostriedkov k 30.06.2002.  
 
K bodu 68)  
Plán zasadnutí Rady na II. polrok 2002  
Uznesenie č. 02-13/68.514: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh 
plánu zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu na II. polrok 2002.  
 
K bodu 69)  
Rôzne  
a) Zahraničná pracovná cesta: Zasadnutie expertnej skupiny MM-S-OD v dňoch 18.-
20.septembra 2002 v Štrasburgu, účastník: Mgr. Igor Chovan  
Uznesenie č. 02-13/69.515 Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
zobrala na vedomie informáciu o účasti Mgr. Igora Chovana na druhom zasadnutí 
expertnej skupiny MM-S-OD v Štrasburgu v dňoch 18.-20.septembra 2002. Rada 
poveruje Kanceláriu Rady organizačným a finančným zabezpečením ZPC v 
rozsahu obvyklom pre tento typ.  
 
b) Zahraničná pracovná cesta: 31. zasadnutie Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu v 
dňoch 12.-13.septembra 2002 v Štrasburgu, účastník: Ing. Jarmila Grujbárová  
Uznesenie č. 02-13/69.516: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
účasť Ing.Jarmily Grujbárovej, riaditeľky Kancelárie Rady a delegátky SR v 
Stálom výbore na 31. zasadnutí Stáleho výboru pre cezhraničnú televíziu, ktoré sa 
uskutoční v dňoch 12.-13.septembra 2002 v Štrasburgu. Kancelária Rady sa 
poveruje zabezpečiť ZPC organizačne a finančne v rozsahu obvyklom pre tento typ.  
 
c) 11. slovenská štatistická konferencia - Štatistické metódy v praxi v dňoch 11.-13. 9. 
2002 v Nitra, účastník Mgr.Igor Taldík  
Uznesenie č. 02-13/69.517: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje účasť 
pracovníka programového odboru Kancelárie Rady Mgr. Igora Taldíka na 11. 
slovenskej štatistickej konferencii, ktorá sa uskutoční v septembri 2002 v Nitre.  
 
d) Stanovisko k žiadosti SOZA - vyjadrenie ku kandidátom na udelenie Ceny G.Dusíka 
2002  
Uznesenie č. 02-13/69-518: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
konštatuje, že nominovaní vysielatelia (N-Rádio, Hviezda FM a Rádio Dúha) boli za 



rok 2001 sankcionovaní nasledovne:  
- Rádio (26,57% podiel vysielania pôvodnej slovenskej hudby) v roku 2001 nebolo 
sankcionované  
- Hviezda FM (22,33%) bolo v roku 2001 sankcionované 1-krát - išlo o objektivitu, 
nestrannosť, pluralitu  
- Rádio Dúha (20,49%) v roku 2001 nebolo sankcionované. Rada z pohľadu svojej 
činnosti za najvhodnejších kandidátov na udelenie Ceny Gejzu Dusíka považuje N-
Rádio a Rádio Dúha, pričom zdôrazňuje, že Rádio Dúha od udelenia licencie v roku 
1997 bolo sankcionované dva razy a N-Rádio od udelenia licencie v roku 1999 jeden 
raz.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 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 pripraví odpoveď pre SOZA v súlade s uznesením Rady.  
 
e) Žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového povolenia TÚ SR pre SRo  
Uznesenie č. 02-13/69-519: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej aj "zákon č. 308/2001 Z. 
z.) posúdila žiadosť o udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového povolenia 
Telekomunikačným úradom SR, doručenú Rade dňa 12.07.2002 a súhlasí s tým, aby 
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky vysielateľovi na základe zákona 
Slovenskému rozhlasu, Bratislava vydal prevádzkové povolenie na rádiové 
zariadenie - vysielač FM v Borskom Mikuláši ( frekvencia 102,8 MHz - SRo 4 a 
frekvencia 95,6 MHz -SRo 3).  
 
PhDr. Peter Kováč  
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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