
Zápisnica č. 22/2003 
 

(program a uznesenia) 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 

16.12.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu  

Zapisovateľ: Peter Abrahám - riaditeľ Kancelárie  
Overovateľ: P.Škultéty  
Program: 

1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola úloh 

2. SK č. 352-LO/D-2271/2003 zo dňa 03.11.2003 
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom 
imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou T/153 
ÚK: RTV, spol. s r.o., Banská Bystrica  
ÚP: 16.12.2003 o 10.00 hod 

3. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia licencie R/67 podľa 
§ 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra  

4. SK č. 343-LO/D-2058/2003 zo dňa 13.10.2003 
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie R/49 podľa § 51 ods. 4 a nasl. 
zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania 
(nekódované satelitné vysielanie prostredníctvom SLOVAK LINK)  
ÚK: OKEY RADIO, a.s., Bratislava  

5. SK č. 281-LO/D-2850/2003 zo dňa 17.09.2003 
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie R/73 podľa § 51 ods. 1 a nasl. 
zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na 
základnom imaní vysielateľa, zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa a 
zmeny sídla spoločnosti  
ÚK: FILJO, spol. s r.o., Košice  

6. SK č. 280-LO/D-1770/2003 zo dňa 08.09.2003 
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie R/55 podľa § 51 ods. 1 a nasl. 
zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov programových typov a podielu 
programov vo verejnom záujme  
ÚK: RÁDIOMÉDIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom 

7. SK č. 170-LO/D-1079/2003 zo dňa 27.05.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie TKR/95 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: Ozarea - news, spol. s r.o., Veľký Krtíš 



8. SK č. 173-LO/D-1079/2003 zo dňa 27.05.2003  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie T/83 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom 
imaní vysielateľa a o štatutárnom orgáne vysielateľa  
ÚK: Ozarea - news, spol. s r.o., Veľký Krtíš 

9. SK č. 359-LO/D-2336/2003 zo dňa 11.11.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie TKR/143 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu 
prípojok  
ÚK: TFM, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 

10. SK č. 360-LO/D-2336/2003 zo dňa 11.11.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie TKR/144 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu 
prípojok  
ÚK: TFM, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 

11. SK č. 357-LO/D-2300/2003 zo dňa 05.11.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie TKR/183 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: PO-MA, spol. s r.o., Banská Štiavnica 

12. SK č. 363-LO/D-2412/2003 zo dňa 19.11.2003  
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie prostredníctvom systému MMDS 
podľa § 49 zák. č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: BMU s.r.o., Zuberec 
ÚP: 16.12.2003 o 10.30 hod. 

13. SK č. 362-LO/D-2331/2003 zo dňa 11.11.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie TKR/169 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov 

14. SK č. 269-LO/D-1716/2003 zo dňa 04.09.2003  
vo veci zmeny licencie č. T/141 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti 
ÚK: Levická televízna spoločnosť, s.r.o., Levice 

15. SK č. 292-LO/D-1920/2003 zo dňa 25.9.2003  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/71 podľa § 51 ods. 1 zák. č. 
308/2000 Z. z.z dôvodu zmeny právnych skutočností  
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou 
(v prípade, že bude doručený výpis z obchodného registra) 

16. Sťažnosť č. 2277/107-2003 zo dňa 3.11.2003  
vo veci možného porušenia § 46 ods. 2 písm. g) a § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. 
z., t.j. povinnosti preukázať zabezpečenie technických predpokladov na vysielanie 



a oznámiť Rade všetky zmeny vysielateľom Milan Janovec - RTV 
sťažovateľ: právnická osoba 

17. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 285-PgO/O-1725/2003 zo dňa 23.9.2003 
Doplnenie: Správa č. 66/2003/TV z monitorovania Bánovského televízneho 
vysielania 
(dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 14. a 21.8.2003)  
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., číslo licencie: T/71 
Bánovce nad Bebravou 

18. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie na porušenie § 34 ods. 1 
SK č.: 350-PgO/O-1962/2003 zo dňa 21.10.2003 
Doplnenie: Správa č. 72/2003/TV z monitorovania TV LocAll 
(dodržiavanie § 34 ods. 1,§ 16 písm. k/ zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný deň: 25.9.2003, videotext) 
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o. číslo licencie: T/127  

19. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie na porušenie § 16 písm. e/ 
SK č.: 351-PgO/O-1963/2003 zo dňa 21.10.2003 
Doplnenie: Správa č. 70/2003/TV z monitorovania TV LocAll 
(dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 3., 4. a 5.9.2003) 
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o. číslo licencie: T/127  

20. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie na porušenie § 16 písm. e/ 
SK č.: 288-PgO/O-1728/2003 zo dňa 25.09.2003 
Doplnenie: Správa č. 16/2003/RO z monitorovania Rádia B1 
(dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 03. a 04.08.2003) 
ÚK: Ragtime, spol. s r.o. číslo licencie: R/47 

21. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - pokuta 
SK č.: 354-PgO/O-2030/2003 zo dňa 4.11.2003  
Doplnenie: Správa č. 82/03/TV o monitorovaní TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 6.10.2003) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39 
ÚP: 12.00 hod.  



22. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 272-PgO/O-1622/2003 zo dňa 26.08.2003 
Doplnenie: Správa č. 53/03/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. )  
(monitorovaný deň: 23.6. 2003 ; program: Môj dom, môj hrad- STV 1) 
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
ÚP: 11.00 hod.  

23. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 273-PgO/O-1623/2003 zo dňa 26.08.2003 
Doplnenie: Správa č. 52/03/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. )  
(monitorované dni: 21.7.2003; program: Superchyty -STV 1) 
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
ÚP:11.00 hod.  

24. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - pokuta 
SK č.: 303-PgO/O-1836/2003 zo dňa 7.10.2003  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1627/72 - 2003 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný deň: 7.10.2003, program: Televízne noviny) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41 

25. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie 
SK č.: 313-PgO/O-1881/2003 zo dňa 21.10.2003  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1694/78 - 2003 
(dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný deň: 28.7.2003; program: Televízne noviny) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41 

26. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - pokuta 
SK č.: 301-PgO/O-1834/2003 zo dňa 7.10.2003  
Doplnenie: Správa č. 69/03/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný deň: 15.8.2003; program: Televízne noviny) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41 

27. Kontrolný monitoring 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 268-PgO/O-1568/2003 zo dňa 26.8.2003  
Doplnenie: Správa č. 60/2003/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. a/ a b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)  



(monitorovaný deň: 24.7.2003; program: Televízne noviny) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41 

28. Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 89/03/TV o monitorovaní vysielania  
(monitorované dni/program: 5. a 6.10.2003 kompletné vysielanie) 
Vysielateľ: TV Poprad s.r.o. číslo licencie: T/123 

29. Kontrolný monitoring 
Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva plnoformátových 
televíznych staníc 
(monitorované obdobie: september 2003) 
Vysielatelia: Slovenská televízia, Bratislava  
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41  
MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39 

30. Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2289/106-2003 zo dňa 4.11.2003, sťažovateľ: právnická osoba  
na vysielanie TV JOJ (program NOVINY zo dňa 29.10.2003) 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/39 

31. Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2361/109-2003 zo dňa12.11.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV JOJ (program IQ TEST NÁRODA 2003) 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/39 

32. Šetrenie sťažnosti 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., číslo licencie:T/41  
 
A/ Sťažnosť č. 2125/96 - 2003 zo dňa 22.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 26.2.2003) 
B/ Sťažnosť č. 2160/97 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 21.1.2003) 
C/ Sťažnosť č. 2161/98 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 18.1.2003) 
D/ Sťažnosť č. 2162/99 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 11.7..2003) 
E/ Sťažnosť č. 2163/100 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 30.1.2003) 
F/ Sťažnosť č. 2164/101 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 21.7.2003) 
G/ Sťažnosť č. 2165/102 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 20.1.2003) 
H/ Sťažnosť č. 2166/103 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 21.1.2003) 



I/ Sťažnosť č. 2167/104 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 14.2.2003) 

33. Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2252/105 - 2003 zo dňa 3.11.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 10.9. a 24.10.2003) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., číslo licencie:T/41  

34. Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2324/108 - 2003 zo dňa 7.11.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny zo dňa 25.11.2003) 
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., číslo licencie: T/41 

35. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2436/111 - 2003 zo dňa 24.11.2003, sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie televíznej reklamy (Eurotel - Vianočný kapor) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., číslo licencie:T/41  

36. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2082/93-2003 zo dňa 16.10.2003, sťažovateľ: fyzická osoba 
na uplatňovanie nepriamej cenzúry (v dňoch 15.10.2003 a nasledujúcich) v 
spravodajstve Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
ÚP vo veci: 11.20 hod. (Rada STV, Ústredný riaditeľ STV a sťažovateľ) 

37. Informácia o výsledkoch prieskumu uplatňovania Jednotného systému 
označovania vhodnosti programov realizovaného Odborom mediálneho výskumu 
SRo. 

38. Čerpanie rozpočtu za mesiac november 2003 

39. Rôzne  

* * *  

 
 
 
K bodu 1.)  
Kontrola úloh 
 
Uznesenie č.: 03-22/1.840: Rada berie na vedomie plnenie úloh. 
 
K bodu 2.)  
SK č. 352-LO/D-2271/2003 zo dňa 03.11.2003 
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom 
imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou T/153 



ÚK: RTV, spol. s r.o., Banská Bystrica  
ÚP: 16.12.2003 o 10.00 hod 
 
Vo veci bolo uskutočnené ústne pojednávanie, zápisnica z ktorého je prílohou 
tejto zápisnice.  
 
Uznesenie č.: 03-22/2.841: 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 (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. správne 
konanie č. 352-LO/D-2271/2002 zo dňa 3.11.2003 v súlade s § 29 zákona č. 
71/1967 Zb. prerušuje a stanovuje účastníkovi konania 30 dňovú lehotu na 
doplnenie podania.  
 
K bodu 3.)  
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia licencie R/67 podľa 
§ 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra  
 
Uznesenie č.: 03-22/3.842: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. a/ a g/ zákona 
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie vo veci možného odňatia licencie 
č. R/67 podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa s licenciou 
N-RADIO, spol. s r.o., Nitra. Rada zároveň vo veci nariaďuje ústne pojednávanie.  
 
 
K bodu 4.)  
SK č. 343-LO/D-2058/2003 zo dňa 13.10.2003 
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie R/49 podľa § 51 ods. 4 a nasl. 
zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania 
(nekódované satelitné vysielanie prostredníctvom SLOVAK LINK)  
ÚK: OKEY RADIO, a.s., Bratislava  
 
Uznesenie č.: 03-22/4.843: 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 (ďalej 
"zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní, 
v správnom konaní č. 343-LO/D-2058/2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie na 
rozhlasové vysielanie č. R/49 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
(rozšírenie územného rozsahu vysielania), doručenú Rade dňa 13.10.2003 
účastníka konania: 
 
OKEY RADIO, a.s. 
Seberíniho 1 



821 03 Bratislava  
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
rozhodnutie: 

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

licenciu č. R/49 na rozhlasové vysielanie nasledovne: 

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 v znení 
neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa menia takto: 
V čl. I sa mení bod 6 a znie takto: 
"6. Spôsob vysielania: 
a/ terestriálne rozhlasové vysielanie prostredníctvom týchto frekvencií: 
6.1. 106,0 MHz Banská Bystrica 
6.2. 104,8 MHz Bratislava 
6.3. 100,9 MHz Poprad  
6.4. 98,5 MHz Nové mesto nad Váhom 
6.5. 102,8 MHz Žilina 
6.6. 93,6 MHz Ružomberok 
b/ digitálne vysielanie prostredníctvom satelitu v multiplexe SlovakLink" 
 
K bodu 5.)  
SK č. 281-LO/D-2850/2003 zo dňa 17.09.2003 
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie R/73 podľa § 51 ods. 1 a nasl. 
zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na 
základnom imaní vysielateľa, zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa a 
zmeny sídla spoločnosti  
ÚK: FILJO, spol. s r.o., Košice  
 
Uznesenie č.: 03-22/5.844: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
správnom konaní č. 281-LO/D-1850/2003 zo dňa 17.09.2003 posúdila oznámenie 
o zmene licencie R/55 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 vo veci zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní 
vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach podľa § 49 ods. 4 písm. b) zákona 
č. 308/2000 Z. z. a zmeny sídla spoločnosti: 
 
FILJO, spol. s r.o. 
Južná trieda 125 
040 01 Košice 
 
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 



71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 
rozhodnutie:  

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

m e n í 
 

licenciu č. R/73 na rozhlasové vysielanie nasledovne: 

 
V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/73/99 z 21.09.1999 v znení neskorších 
zmien sa časť II., mení a znie:  
 
"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 spoločnosti 
FILJO, spol. s r. o., vložka číslo 8912/V, zo dňa 08.09.2003. 
2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti FILJO, spol. s r.o., vložka číslo 
8912/V, zo dňa 08.09.2003." 
 
 
K bodu 6.)  
SK č. 280-LO/D-1770/2003 zo dňa 08.09.2003 
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie R/55 podľa § 51 ods. 1 a nasl. 
zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov programových typov a podielu 
programov vo verejnom záujme  
ÚK: RÁDIOMÉDIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom 
 
Uznesenie č.: 03-22/6.845: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
správnom konaní č. 280-LO/D-1770/2003 zo dňa 08.09.2003 posúdila oznámenie 
o zmene licencie R/55 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 vo veci zmeny podielov programových typov a programov vo verejnom 
záujme účastníka konania, spoločnosti: 
 
RÁDIOMÉDIA, s.r.o. 
Bratislavská 432 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 



71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 
rozhodnutie:  

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

m e n í 
 

licenciu č. R/55 na rozhlasové vysielanie nasledovne: 

 
V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/55/97 z 17.03.1997 v znení neskorších 
zmien sa časti III., body 1. a 2.. menia a znejú:  
 
"III. 
 
1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej 
programovej skladby platnej od 12.05.2003: 
Programové typy:  
1. Spravodajstvo - min. 3,5 % 
2. Publicistika: - min. 1,5 % 
2.1 politická publicistika - 0 % 
2.2 ostatná publicistika - min. 1,5 % 
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
3.1 detské programy - 1 % 
3.2 náboženské programy - 0 % 
3.3 literárno-dramatické programy - 0 % 
3.4 zábavné programy - 0 % 
3.5 hudobné programy - min. 5 %" 
 
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času ( bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: min. 4,5 %" 
 
K bodu 7.)  
SK č. 170-LO/D-1079/2003 zo dňa 27.05.2003  
vo veci zmeny registrácie TKR/95 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: Ozarea - news, spol. s r.o., Veľký Krtíš 
 
Uznesenie č.: 03-22/7.846: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v 
správnom konaní č. 170-LO/D-1079/2003 zo dňa 27.05.2003 posúdila oznámenie 
podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie s 
registráciou č. TKR/95: 



 
Ozarea - news, spol. s r.o. 
Škultétyho nám. 3 
990 01 Veľký Krtíš  
 
z dôvodu zmeny údajov o držiteľovi registrácie retransmisie 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/95 nasledovne: 

 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/95/97 zo dňa 19.05.1997 v znení 
neskorších zmien a doplnení (úplné znenie podľa TKR/95/RZL/751/2003 zo dňa 
17.06.2003) sa menia takto:  
Bod 5. sa mení a znie takto: "Právne skutočnosti: Údaje o osobách, ktoré majú 
účasť na základnom imaní prevádzkovateľa retransmisie a údaje o štatutárnych 
orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra 
Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 10.10.2003, vložka číslo: 1747/S" 
 
K bodu 8.)  
SK č. 173-LO/D-1079/2003 zo dňa 27.05.2003  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie T/83 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom 
imaní vysielateľa a o štatutárnom orgáne vysielateľa  
ÚK: Ozarea - news, spol. s r.o., Veľký Krtíš 
 
Uznesenie č.: 03-22/8.847: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v 
správnom konaní č. 173-LO/D-1079/2003 zo dňa 27.05.2003 posúdila oznámenie 
o zmene licencie T/83 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 
Z.z. účastníka konania: 
 
Ozarea - news, spol. s r.o. 
Škultétyho nám. 3 
990 01 Veľký Krtíš  
 
z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní a 



hlasovacích právach vysielateľa, zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa a 
zmeny sídla vysielateľa s licenciou a po zistení potrebných podkladov pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
toto 
rozhodnutie: 

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

licenciu č. T/83 na televízne vysielanie nasledovne: 

 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/83/RUL/97 zo dňa 19.05.1997 v znení 
neskorších zmien sa mení takto: 
Článok II. sa mení a znie takto: 
"1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo 
podiel na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 10.10.2003, vložka 
číslo: 1747/S 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 
10.10.2003, vložka číslo: 1747/S" 
 
 
K bodu 9.)  
SK č. 359-LO/D-2336/2003 zo dňa 11.11.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie TKR/143 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu 
prípojok  
ÚK: TFM, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 
 
Uznesenie č.: 03-22/9.848: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 359-
LO/D-2336/2003 zo dňa 11.11.2003 posúdila oznámenie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/143 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a počtu 
prípojok účastníka konania: 
T.F.M., spol. s r. o. 
Klčové 2088 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. vydáva toto  
rozhodnutie: 



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

registráciu retransmisie č. TKR/143 takto: 

 
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/143/2001 zo dňa 21.08.2001 v 
znení neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa údaje v bode 3. a 4. menia a 
znejú nasledovne: 
3. Počet prípojok: 1302 
4. Ponuka programových služieb: 
televízne programové služby: 
základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, TV 
NOVA, Prima, Spektrum, Discovery channel, HALLMARK, SUPER MAX, 
Eurosport, MTV, AXN 
rozšírený súbor: HBO 
rozhlasové programové služby: 
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM; RÁDIO DÚHA, RÁDIO 
Okey. 
 
K bodu 10.)  
SK č. 360-LO/D-2336/2003 zo dňa 11.11.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie TKR/144 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu 
prípojok  
ÚK: TFM, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 
 
Uznesenie č.: 03-22/10.849  
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 
4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon 
č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 360-LO/D-2336/2003 zo dňa 11.11.2003 
posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/144 z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb a počtu prípojok účastníka konania: 
 
T.F.M., spol. s r. o. 
Klčové 2088 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. vydáva toto  
rozhodnutie: 



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

registráciu retransmisie č. TKR/144 takto 

: 
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/144/99 zo dňa 07.05.1999 v znení 
neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa údaje v bode 3. a 4. menia a znejú 
nasledovne: 
"3. Ponuka programových služieb:  
televízne programové služby: 
základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, Prima, 
Spektrum, Discovery channel, HALLMARK, SUPER MAX, Eurosport, MTV, 
AXN 
rozšírený súbor: HBO. 
Počet prípojok: 89" 
 
K bodu 11.)  
SK č. 357-LO/D-2300/2003 zo dňa 05.11.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie TKR/183 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: PO-MA, spol. s r.o., Banská Štiavnica 
 
Uznesenie č.: 03-22/11.850: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len 
"Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z. v správnom konaní č. 357-LO/D-2300/2003 zo dňa 05.11.2003 posúdila 
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/183 účastníka konania, 
spoločnosti: 
 
PO - MA, s.r.o. 
Antolská 33 
969 01 Banská Štiavnica 
 
a po zistení 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/183 nasledovne: 

 
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/183/2001 z 05.06.2001 v znení 



neskorších zmien sa mení a v úplnom znení je nasledovné:  
 
1.  
1.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutia 
Telekomunikačného úradu SR č. s. BB-168/01-R PO-MA zo dňa 28.03.2001: 
- hlavná stanica - lokalita: Banská Štiavnica - Križovatka a okolie;  
- lokalita štúdia VIO: Banská Štiavnica - Trojičné námestie;  
- doprava modulácie z VIO: spätným kanálom TKR; 
1.2 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-31/03-R pre KDS 
Banská Štiavnica, vydané dňa 31.01.2003 OŠD Banská Bystrica: 
- hlavná stanica - lokalita: ul. L. Svobodu 14, Banská Štiavnica - Drieňová; 
- lokalita štúdia VIO:-; 
- doprava modulácie z VIO:-; 
 
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Banská Štiavnica - Križovatka a okolie a 
sídlisko Drieňová; 
 
3. Počet prípojok: Banská Štiavnica - Križovatka a okolie-skutočný: 534, 
predpokladaný: 534; 
Banská Štiavnica - Drieňová-skutočný: 730, predpokladaný: 880; 
 
4. Ponuka programových služieb:  
 
mesto Banská Štiavnica - Križovatka a okolie 
a) televízne programové služby:  
a. základná programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, MTV 1, MTV 
2, PRO 7, SAT 1, RTL, RTL 2, VIVA, ARD, VOX, Kabel 1, LUNA, Music Box; 
b. rozšírená programová ponuka: Super MAX, Spektrum, ČT 1, ČT 2, Galaxie 
sport, AXN; 
b) rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO 
SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM) 
 
mesto Banská Štiavnica - sídlisko Drieňová  
a) televízne programové služby:  
a. základná programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, M 1, 
M2, SAT 1, PRO 7, RTL, RTL 2, VIVA, ARD, Kabel 1, VOX, RAI Tre, 3 Sat, 
MTV, Super Max;  
b. rozšírená programová ponuka: ČT 1, ČT 2, Spektrum, Galaxie sport, AXN; 
b) rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO 
SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM); 
 
 
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra 
Okresného súdu Banská Bystrica, zoznam výpisov č. 2666/01, vložka č. 3595/S, 
zo dňa 08.02.2001, Rade doručeného dňa 04.04.2001; 
 



 
K bodu 12.)  
SK č. 363-LO/D-2412/2003 zo dňa 19.11.2003  
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie prostredníctvom systému MMDS 
podľa § 49 zák. č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: BMU s.r.o., Zuberec 
ÚP: 16.12.2003 o 10.30 hod. 
 
V čase stanovenom sa ÚK nedostavil, vzhľadom na túto skutočnosť Rada 
hlasovala o odložení bodu programu č. 12. 
Následne vzhľadom, že sa účastník konania telefonický ospravedlnil Rada 
hlasovala o preložení ústneho pojednávania na cca. 12.30 hod.  
Vo veci sa konalo ústne pojednávanie, zápisnica z ktorého je prílohou zápisnice z 
rokovania Rady. 
 
Uznesenie č.: 03-22/12.851: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len 
"Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 zákona č.308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 363-
LO/D-2412/2003 zo dňa 19.11.2003 posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
televízne vysielanie v obciach Habovka, Zuberec a Oravský Biely Potok žiadateľa  
BMU, s.r.o. 
027 32 Zuberec 449 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
rozhodnutie: 

Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
udeľuje spoločnosti BMU, s.r.o., Zuberec licenciu č. T/ 157 na regionálne 

televízne vysielanie systémom MMDS na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia za týchto podmienok: 

I. 

(1) Názov programovej služby: Oravská Regionálna Televízia (ORT) 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 16 hodín denne 
(4) Územný rozsah vysielania: regionálny - obce Habovka, Zuberec a Oravský 
Biely Potok 
(5) Jazyk vysielania: slovenský 
II. 
Právne skutočnosti spoločnosti: 
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo 
podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra Okresného 
súdu Žilina I, oddiel: Sro, vložka č. 12936/L, zo dňa 10.11.2003. 
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 



podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Žilina I, oddiel: Sro, vložka 
č. 12936/L, zo dňa 10.11.2003. 
III.  
(1) Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené z programovej skladby 
doručenej Rade dňa 19.11.2003: 
a/ Programová služba: (100%) 
1. Doplnkové vysielanie: max. 75% 
2. Programy: min. 25%  
b/ Programové typy: (100%) 
1. Spravodajstvo: 0% 
2. Publicistika:  
2.1 Politická publicistika: 0% 
2.2 Ostatná publicistika: 100% 
3. Dokumentárne programy: 0% 
4. Dramatické programy: 0% 
5. Zábavno-hudobné programy: 0% 
6. Hudobné programy: 0% 
7. Vzdelávacie programy: 0% 
8. Náboženské programy: 0% 
9. Športové programy: 0% 
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo 
výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou 
spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor." 
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0% 
(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 60% 
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam: podľa § 23 zákona č. 308/2000 Z. z.  
(4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 25 
ods. 1 alebo 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
(5) Zaradenie vysielateľa (§ 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.): vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti 
(6) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti: podľa Jednotného systému označovania programov 
(7) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: vysielateľ nevysiela teletext. 
IV. 
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom systému MMDS držitela 
registrácie retransmisie č. TKR/216/2003 spoločnosti BMU, s.r.o., Zuberec.  
(2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania 
Rade:  
a/ CD vo formáte MPEG-2  
b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehranie záznamov  
 
 



K bodu 13.)  
SK č. 362-LO/D-2331/2003 zo dňa 11.11.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie TKR/169 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov 
 
Uznesenie č.: 03-22/13.852: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" 
) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom 
konaní č. 362-LO/D-2339/2003 zo dňa 11.11.2003 posúdila žiadosť o zmenu 
registrácie č. TKR/169, doručenú Rade dňa 11.11.2003 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb účastníka konania - spoločnosti: 
 
Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 
Puškinova 18 
075 01 Trebišov 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. 
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/169 takto: 

 
údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/169/2000 zo dňa 07.03.2000 
v znení neskorších zmien sa menia nasledovne: 
V bode č. 4. "Ponuka programových služieb" , písm. a) sa vypúšťajú slová "TV 
Luna, VIVA 2, TV NAŠA/Global" a dopĺňajú sa tieto slová:"Euronews, Music 
Box, JOJ, AXN" 
Znenie uznesenia zmeniť v plnom znení  
 
 
K bodu 14.)  
SK č. 269-LO/D-1716/2003 zo dňa 04.09.2003  
vo veci zmeny licencie č. T/141 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti 
ÚK: Levická televízna spoločnosť, s.r.o., Levice 
 
Uznesenie č.: 03-22/14.853: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 
(ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. 
z., v správnom konaní č. 269-LO/D-1761/2003 zo dňa 04.09.2003 posúdila 



oznámenie vo veci zmeny licencie č. T/141, doplnené dňa 04.11.2003, podľa § 51 
ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka konania: 
 
Levická televízna spoločnosť, s.r.o. 
Nám. Hrdinov 1 
934 01 Levice 
 
z dôvodu zmeny konateľa spoločnosti Levická televízna spoločnosť, s.r.o., po 
zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
rozhodnutie: 

Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/141 nasledovne: 

 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/141/2001 zo dňa 30.10.2001 sa menia a 
v úplnom znení znejú takto:  
 
1. Názov programovej služby: info Kanál Levice 
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 ( dvanásť 
rokov ), platnosť licencie končí dňom 26.11.2013 
3. Časový rozsah vysielania: 18 hod. denne 
4. Jazyk vysielania: slovenský 
5. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie ( Levice ) 
 
II. 
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, vložka 12963/N, zo 
dňa 23.10.2003. 
 
III. 
 
Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej 
skladby doručenej Rade dňa 23.09.2003, doplnenej údajmi doručenými dňa 
22.10.2003 ( č.p.d. 2134) : 
a) Programová služba (100%): 
Doplnkové vysielanie - max. 50% 
Programy - min. 50%  
b) Programy (100%): 
Spravodajstvo - 10% 
Publicistika : 90% 
1.1 polit. publicistika -0% 
1.2 ostatná publicistika - 100% 
Dokumentárne programy - 0% 
Dramatické programy - 0% 



Zábavné a hudobno-zábavné programy -0% 
Hudobné programy - 0% 
Vzdelávacie programy - 0% 
Náboženské programy - 0% 
Šport - 0% 
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo 
výške 1/5 deklarovaného percentuálneho podielu ( plus alebo mínus ) s výnimkou 
spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor. 
 
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 3 % 
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 vytvoreným nezávislými 
producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 
5. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti 
6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie 
7. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: 
Stránkovanie:  
Hlavná stránka 100  
Index ( obsah) 101 
Oznamy 110 
Šport 200 
Občianska inzercia 300 
Kultúra 400 
Voľný čas 500 
Samospráva 600 
Kontakty 700 
Technické informácie 800 
IV. 
 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného 
systému v meste Levice. 
2. Prevádzkovateľom káblového distribučného systému na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/13 je spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava. 
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania 
Rade: 
a) videokazety systému VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej 
úrovni 
b) nosiče CD vo formáte MPGE-3" 
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehranie záznamov  
 



K bodu 15.)  
SK č. 292-LO/D-1920/2003 zo dňa 25.9.2003  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/71 podľa § 51 ods. 1 zák. č. 
308/2000 Z. z.z dôvodu zmeny právnych skutočností  
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou 
(v prípade, že bude doručený výpis z obchodného registra) 
 
Uznesenie č.: 03-22/15.854: Rada rozhodnutie vo veci SK č. 292-LO/D-
1920/2003 zo dňa 25.9.2003 
odložila z dôvodu nedoručenia výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Trenčín. 
 
K bodu 16.)  
Sťažnosť č. 2277/107-2003 zo dňa 3.11.2003  
vo veci možného porušenia § 46 ods. 2 písm. g) a § 51 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. 
z., t.j. povinnosti preukázať zabezpečenie technických predpokladov na vysielanie 
a oznámiť Rade všetky zmeny vysielateľom Milan Janovec - RTV 
sťažovateľ: právnická osoba 
 
Uznesenie č.: 03-22/16.855: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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. prešetrila sťažnosť, evidovanú 
pod č. 2277/107-2003, vedenú voči podnikateľskému subjektu Milan Janovec - 
RTV, Slovenská Ľupča a dospela k záveru, že sťažnosť je neopodstatnená.  
 
K bodu 17.)  
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia  
SK č.: 285-PgO/O-1725/2003 zo dňa 23.9.2003 
Doplnenie: Správa č. 66/2003/TV z monitorovania Bánovského televízneho 
vysielania 
(dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 14. a 21.8.2003)  
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., číslo licencie: T/71 
Bánovce nad Bebravou 
 
Uznesenie č.: 03-22/17.856: 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. 285-PgO/O-1725/2003, Mestské kultúrne 
stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou 



 
porušil  
 
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, 
 
že na základe vyžiadania Rady nedodal požadovaný súvislý záznam vysielania 
programovej služby Bánovské televízne vysielanie z dní 14. a 21.8.2003 v čase od 
16:00 do 19:00 hod., 
 
za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - 
upozornenie na porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila." 
 
 
K bodu 18.)  
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie § 34 ods. 1 
SK č.: 350-PgO/O-1962/2003 zo dňa 21.10.2003 
Doplnenie: Správa č. 72/2003/TV z monitorovania TV LocAll 
(dodržiavanie § 34 ods. 1,§ 16 písm. k/ zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný deň: 25.9.2003, videotext) 
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o. číslo licencie: T/127  
 
Uznesenie č.: 03-22/18.857: 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. 350-PgO/O-1962/2003, KABEL TELEKOM, 
s.r.o., Lučenec 
 
porušil  
 
§ 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, 
 
že dňa 25.9.2003 vo vysielaní videotextu zreteľne neoddelil reklamu nábytkovej 
firmy Mega, reklamu spoločnosti Maga predávajúcej splynovacie kotle, oznamy 
reklamného charakteru (občiansku inzerciu, predaj, kúpu a výmenu bytov, predaj 



automobilu) a vlastnú propagáciu (ponuka inzertnej služby TV LocAll), 
 
za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - 
upozornenie na porušenie zákona. 
 
 
K bodu 19.)  
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie § 16 písm. e/ 
SK č.: 351-PgO/O-1963/2003 zo dňa 21.10.2003 
Doplnenie: Správa č. 70/2003/TV z monitorovania TV LocAll 
(dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 3., 4. a 5.9.2003) 
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o. číslo licencie: T/127  
 
Uznesenie č.: 03-22/19.858: 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. 351-PgO/O-1963/2003, KABEL TELEKOM, 
s.r.o., Lučenec 
 
porušil  
 
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, 
 
že na základe vyžiadania Rady nedodal požadovaný súvislý záznam vysielania 
programovej služby TV LocAll z dní 3., 4. a 5. 9. 2003  
 
 
za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - 
upozornenie na porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila." 
 
K bodu 20.)  
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie § 16 písm. e/ 



SK č.: 288-PgO/O-1728/2003 zo dňa 25.09.2003 
Doplnenie: Správa č. 16/2003/RO z monitorovania Rádia B1 
(dodržiavanie § 16 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 03. a 04.08.2003) 
ÚK: Ragtime, spol. s r.o. číslo licencie: R/47 
 
Uznesenie č.: 03-22/20.859: 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. 288-PgO/O-1728/2003, Ragtime, spol. s r.o., 
Bratislava 
 
porušil 
 
§ 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, 
 
že na základe vyžiadania Rady neposkytol požadovaný súvislý záznam vysielania 
svojej programovej služby zo dňa 04.08.2003, 
 
za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - 
upozornenie na porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká 
povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila." 
 
K bodu 21.)  
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - pokuta 
SK č.: 354-PgO/O-2030/2003 zo dňa 4.11.2003  
Doplnenie: Správa č. 82/03/TV o monitorovaní TV JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 6.10.2003) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39 
ÚP: 12.00 hod.  
 
Rada vo veci nariadila ústne pojednávanie, ktorého sa zúčastnil za účastníka 
konania M. Kňažko. 
 
Zápisnica z ústneho pojednávania je súčasťou spisu SK. 
 



Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov pristúpila k hodnoteniu 
jednotlivých dôkazov a po ich zhodnotení hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo 
strany účastníka konania došlo k porušeniu § 19 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. 
Následne Rada hlasovala o výške a druhu sankcie. V súlade s § 64 ods. 1 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. g) zákona č. 
308/2000 Z. z. bola navrhnutá sankcia - pokuta vo výške 30. 000 ,- Sk, 
 
Uznesenie č.: 03-22/21.860: 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. 354-PgO/O-2030/2003, vysielateľ na základe 
licencie, spoločnosť MAC TV, s.r.o., Bratislava porušil 
 
§ 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým,  
 
že dňa 6.10.2003 v rámci programu "Črepiny" odvysielal príspevok "Príbuzenské 
vzťahy", ktorý spôsobom svojho spracovania a svojim obsahom zasiahol do 
ľudskej dôstojnosti a základných práv v príspevku zobrazených a 
interviewovaných detí, 
 
za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 
ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 30000 ,- Sk, 
slovom tridsaťtisíc 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: 19-
10820-002/0720, KS 6548, VS ***03.  
 
 
K bodu 22.)  
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 272-PgO/O-1622/2003 zo dňa 26.08.2003 
Doplnenie: Správa č. 53/03/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. )  
(monitorovaný deň: 23.6. 2003 ; program: Môj dom, môj hrad- STV 1) 



ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
ÚP: 11.00 hod.  
 
Rada vo veci nariadila ústne pojednávanie, ktorého sa zúčastnil ústredný riaditeľ 
R.Rybníček a M. Horváthová.  
 
Zápisnica z ústneho pojednávania je súčasťou spisu SK. 
 
Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov pristúpila k hodnoteniu 
jednotlivých dôkazov a po ich zhodnotení hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo 
strany účastníka konania došlo k opakovanému porušeniu § 32 ods. 12 zákona 
č.308/2000 Z.z. 
Následne Rada hlasovala o výške a druhu sankcie. 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. bola navrhnutá sankcia - pokuta vo výške 100. 000 ,- Sk, slovom 
stotisíc slovenských korún. 
 
Uznesenie č.: 03-22/22.861: 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. 272-PgO/O-1622/2003, vysielateľ na základe 
zákona, Slovenská televízia, Bratislava, opakovane porušil: 
 
§ 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorý zakazuje vysielanie skrytej reklamy, 
 
tým, že dňa 23.6.2003 na programovom okruhu STV 1 odvysielal v rámci 
programu Môj dom, môj hrad informácie o podnikateľských subjektoch resp. ich 
produktoch/službách, 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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 100. 000 ,- Sk, 
slovom stotisíc 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: 19-
10820-002/0720, KS 6548, VS ***03  
 
K bodu 23.)  



Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - pokuta  
SK č.: 273-PgO/O-1623/2003 zo dňa 26.08.2003 
Doplnenie: Správa č. 52/03/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. )  
(monitorované dni: 21.7.2003; program: Superchyty -STV 1) 
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
ÚP:11.00 hod.  
 
Rada vo veci nariadila ústne pojednávanie, ktorého sa zúčastnil ústredný riaditeľ 
R.Rybníček a M. Horváthová.  
 
Zápisnica z ústneho pojednávania je súčasťou spisu SK. 
 
Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov pristúpila k hodnoteniu 
jednotlivých dôkazov a po ich zhodnotení hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo 
strany účastníka konania došlo k opakovanému porušeniu § 38 ods. 4 zákona 
č.308/2000 Z.z. 
Následne Rada hlasovala o výške a druhu sankcie. 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. bola navrhnutá sankcia - pokuta vo výške 100. 000 ,- Sk, slovom 
stotisíc slovenských korún. 
 
 
 
Uznesenie č.: 03-22/23.862: 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. 273-PgO/O-1623/2003, vysielateľ na základe 
zákona, Slovenská televízia, Bratislava, opakovane porušil: 
 
§ 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, 
 
že v rámci programu Superchyty vysielanom dňa 21.7.2003 na programovom 
okruhu STV 1 propagoval produkt sponzora programu, spoločnosti IDC Holding, 
a.s., prostredníctvom osobitných propagačných zmienok,  
 
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 stotisíc 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: 19-
10820-002/0720, KS 6548, VS ***03  
 
 
 
K bodu 24.)  
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 303-PgO/O-1836/2003 zo dňa 7.10.2003  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1627/72 - 2003 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný deň: 7.10.2003, program: Televízne noviny) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č.: 03-22/24.863: Rada stiahla vec z rokovania, keďže má za to, že 
tým, že vo veci už hlasovala vo veci už rozhodla o zastavení konania v zmysle už 
prv prijatého uznesenia vo veci.  
 
 
K bodu 25.)  
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia 
SK č.: 313-PgO/O-1881/2003 zo dňa 21.10.2003  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1694/78 - 2003 
(dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný deň: 28.7.2003; program: Televízne noviny) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č.: 03-22/25.864: 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. 313-PgO/O-1881/2003, MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o., Blatné, 
 
porušil 
 
povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, 
stanovenú 
v § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. 



 
tým, 
 
že v spravodajskom programe "Televízne noviny" zo dňa 28.7.2003 odvysielal 
príspevok "Opäť vypovedal", v ktorom neposkytnutím priestoru na vyjadrenie 
jednej z priamo dotknutých strán nerešpektoval vyváženosť ako základné 
kritérium nestrannosti a objektívnosti spravodajských programov, 
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 26.)  
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 301-PgO/O-1834/2003 zo dňa 7.10.2003  
Doplnenie: Správa č. 69/03/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný deň: 15.8.2003; program: Televízne noviny) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41 
 
Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov pristúpila k hodnoteniu 
jednotlivých dôkazov a po ich zhodnotení hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo 
strany účastníka konania došlo k opakovanému porušeniu § 34 ods. 1 zákona 
č.308/2000 Z.z. 
Ak vysielateľ opakovane poruší povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený, 
Rada podľa § 64 ods.1 písm. d) uloží pokutu. Pri stanovovaní výšky pokuty Rada 
postupovala podľa § 64 ods.2 zákona č.308/2000 Z.z. a navrhla pokutu vo výške 
200.000 ,- Sk.  
 
Uznesenie č.: 03-22/26.865: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len 
"Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 
308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 301-PgO/O-1834/2003, MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o., Blatné, 
 
opakovane porušil 
§ 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, 



 
že dňa 15.8.2003 odvysielal v rámci hlavného spravodajského programu 
"Televízne noviny" príspevok o príprave Dňa otvorených dverí TV Markíza, 
ktorý bol vlastnou propagáciou, čím nezabezpečil, aby vysielanie reklamy bolo 
rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby 
nebolo s nimi zameniteľné, 
 
za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú 
podľa § 67 ods. 5 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200. 000 - Sk, 
slovom dvestotisíc 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: 19-
10820-002/0720, VS ***03, KS 6548. 
 
 
K bodu 27.)  
Kontrolný monitoring 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 268-PgO/O-1568/2003 zo dňa 26.8.2003  
Doplnenie: Správa č. 60/2003/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 16 písm. a/ a b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný deň: 24.7.2003; program: Televízne noviny) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č.: 03-22/27.866: 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. 268-PgO/O-
1568/2003, začaté dňa 26.8.2003, vedené voči účastníkovi konania - spoločnosti 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné vo veci možného porušenia § 16 
písm. a/ a b/ zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s odvysielaním príspevku 
"Nelichotivé prvenstvá" dňa 24.7.2003 v rámci programu "Televízne noviny" 
zastavuje, keďže Rada dospela k záveru, že k porušeniu § 16 písm. a/ a b/ zo 
strany účastníka konania nedošlo, čím odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu. 
 
K bodu 28.)  
Kontrolný monitoring 



Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 89/03/TV o monitorovaní vysielania  
(monitorované dni/program: 5. a 6.10.2003 kompletné vysielanie) 
Vysielateľ: TV Poprad s.r.o. číslo licencie: T/123 
 
Uznesenie č.: 03-22/28.867: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len 
"Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 
89/2003/TV o monitorovaní televízneho vysielania Televízie Poprad, začína 
správne konanie voči spoločnosti TV Poprad s.r.o., Poprad, vo veci možného 
porušenia § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím 
súvislého záznamu vysielania zo dňa 5.10.2003. 
 
 
K bodu 29.)  
Kontrolný monitoring 
Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva plnoformátových 
televíznych staníc 
(monitorované obdobie: september 2003) 
Vysielatelia: Slovenská televízia, Bratislava  
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41  
MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č.: 03-22/29.868: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
berie na vedomie Správu o komparatívnom monitoringu spravodajstva 
plnoformátových televíznych staníc za mesiac september 2003 a 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 tejto správy začína správne 
konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné vo veci 
možného porušenia § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
odvysielaním príspevkov "Palacka do Londýna" dňa 12.09.2003 a "Spor o 
centrum" dňa 13.09.2003 v hlavnom spravodajskom programe Televízne noviny. 
 
 
K bodu 30.)  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2289/106-2003 zo dňa 4.11.2003, sťažovateľ: právnická osoba  
na vysielanie TV JOJ (program NOVINY zo dňa 29.10.2003) 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č.: 03-22/30.869: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len 
"Rada") berie na vedomie Správu o šetrení sťažnosti č. 2289/106-2003 zo dňa 



4.11.2003 a 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 tejto 
správy začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV s. r.o., Bratislava vo 
veci možného porušenia § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
odvysielaním príspevku "Generálna prokuratúra zastavila trestné stíhanie" dňa 
29.10.2003 v hlavnom spravodajskom programe Noviny. 
 
 
K bodu 31.)  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2361/109-2003 zo dňa12.11.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV JOJ (program IQ TEST NÁRODA 2003) 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č.: 03-22/31.870: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len 
"Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o 
šetrení sťažnosti č. 2361/109-2003 začína správne konanie voči spoločnosti MAC 
TV s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 5 zákona 
č. 308/2000 Z. z. 
 
 
K bodu 32.)  
Šetrenie sťažnosti 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., číslo licencie:T/41  
 
A/ Sťažnosť č. 2125/96 - 2003 zo dňa 22.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 26.2.2003) 
B/ Sťažnosť č. 2160/97 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 21.1.2003) 
C/ Sťažnosť č. 2161/98 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 18.1.2003) 
D/ Sťažnosť č. 2162/99 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 11.7..2003) 
E/ Sťažnosť č. 2163/100 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 30.1.2003) 
F/ Sťažnosť č. 2164/101 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 21.7.2003) 
G/ Sťažnosť č. 2165/102 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 20.1.2003) 
H/ Sťažnosť č. 2166/103 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 21.1.2003) 



I/ Sťažnosť č. 2167/104 - 2003 zo dňa 23.10.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 14.2.2003) 
 
ad A/ Uznesenie č.: 03-22/32.871: 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 
sťažnosť, evidovanú pod č. 2125/96 - 2003, vedenú voči vysielateľovi 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné a uznala sťažnosť v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
ad B/ Uznesenie č.: 03-22/32.872: 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 
sťažnosť, evidovanú pod č. 2160/97 - 2003, vedenú voči vysielateľovi 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné a uznala sťažnosť v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
ad C/ Uznesenie č.: 03-22/32.873: 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 
sťažnosť, evidovanú pod č. 2161/98 - 2003, vedenú voči vysielateľovi 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné a uznala sťažnosť v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
ad D/ Uznesenie č.: 03-22/32.874: 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 
sťažnosť, evidovanú pod č. 2162/99 - 2003, vedenú voči vysielateľovi 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné a uznala sťažnosť v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
 
ad E/ Uznesenie č.: 03-22/32.875: 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., po prerokovaní Správy o 
šetrení sťažností č. 2125/96 - 2003 z 22.10.2003 a č. 2160/97 - 2003, 2161/98 - 
2003, 2162/99 - 2003, 2163/100 - 2003, 2164/101 - 2003, 2165/102 - 2003, 
2166/103 - 2003 a 2167/104 - 2003 z 23.10.2003, začína správne konanie voči 
spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné vo veci možného 
porušenia ustanovení § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti so 
sťažnosťou č. 2163/100 - 2003. 
 
ad F/ Uznesenie č.: 03-22/32.876: 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., po prerokovaní Správy o 
šetrení sťažností č. 2125/96 - 2003 z 22.10.2003 a č. 2160/97 - 2003, 2161/98 - 
2003, 2162/99 - 2003, 2163/100 - 2003, 2164/101 - 2003, 2165/102 - 2003, 
2166/103 - 2003 a 2167/104 - 2003 z 23.10.2003, začína správne konanie voči 
spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné vo veci možného 
porušenia ustanovení § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti so 
sťažnosťou č. 2164/101 - 2003. 
 
 
ad G/ Uznesenie č.: 03-22/32.877: 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 
sťažnosť, evidovanú pod č. 2165/102 - 2003, vedenú voči vysielateľovi 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné a uznala sťažnosť v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
ad H/ Uznesenie č.: 03-22/32.878: 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 
sťažnosť, evidovanú pod č. 2166/103 - 2003, vedenú voči vysielateľovi 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné a uznala sťažnosť v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
 
ad I/ Uznesenie č.: 03-22/32.879: 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 
sťažnosť, evidovanú pod č. 2167/104 - 2003, vedenú voči vysielateľovi 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné a uznala sťažnosť v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
 
 
K bodu 33.)  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2252/105 - 2003 zo dňa 3.11.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny z 10.9. a 24.10.2003) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., číslo licencie:T/41  
 
Uznesenie č.: 03-22/33.880: 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., po prerokovaní Správy o 
šetrení sťažnosti č. 2252/105 - 2003, začína správne konanie voči spoločnosti 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné vo veci možného porušenia 
ustanovení § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
 
K bodu 34.)  
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2324/108 - 2003 zo dňa 7.11.2003, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie TV Markíza (program Televízne noviny zo dňa 25.11.2003) 
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č.: 03-22/34.881: 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 
sťažnosť, evidovanú pod č. 2324/108-2003, v časti vedenú voči spoločnosti 
MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné a uznala sťažnosť v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú vo vzťahu k § 16 písm. b/ zákona č. 
308/2000 Z. z.  
 
K bodu 35.)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2436/111 - 2003 zo dňa 24.11.2003, sťažovateľ: fyzická osoba 



na vysielanie televíznej reklamy (Eurotel - Vianočný kapor) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., číslo licencie:T/41  
 
Uznesenie č.: 03-22/35.882: 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 
sťažnosť, evidovanú pod č. 2436/111 - 2003, smerujúcu proti televíznemu 
vysielaniu reklamného šotu spoločnosti Eurotel (šot s vianočným kaprom) a 
uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
 
K bodu 36.)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2082/93-2003 zo dňa 16.10.2003, sťažovateľ: fyzická osoba 
na uplatňovanie nepriamej cenzúry (v dňoch 15.10.2003 a nasledujúcich) v 
spravodajstve Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
ÚP vo veci: 11.20 hod. (Rada STV, Ústredný riaditeľ STV a sťažovateľ) 
 
Uznesenie č.: 03-22/36.883:  
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 sťažnosť, evidovanú pod č. 2082/93 - 2003, 
vedenú voči vysielateľovi zo zákona - Slovenskej televízii, a uznala sťažnosť v 
zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu, a to z 
dôvodu, že Rada nezistila porušenie ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii. 
 
K bodu 37.)  
Informácia o výsledkoch prieskumu uplatňovania Jednotného systému 
označovania vhodnosti programov realizovaného Odborom mediálneho výskumu 
SRo. 
 
Uznesenie č.: 03-22/37.884: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s 
prehľadom výsledkov z prieskumu verejnej mienky v súvislosti s uplatňovaním 
JSO, ktorý sa realizoval ako súčasť širšieho výskumu mediálneho správania sa 
obyvateľstva SR prostredníctvom Odboru mediálneho výskumu SRo v novembri 
t.r. 
 
 



K bodu 38.)  
Čerpanie rozpočtu za mesiac november 2003 
 
Uznesenie č.: 03-22/38.885: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
informáciu 
o čerpaní rozpočtových prostriedkov k 30. novembru 2003 
 
K bodu 39.)  
Rôzne  
 
39.1 
Výplata mimoriadnych odmien členom Rady za rok 2003 
Uznesenie č.: 03-22/39.886:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu zhodnotila činnosť členov Rady za rok 2003 a 
v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schváleného 
rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 schvaľuje výplatu 
mimoriadnych odmien za mimoriadne výkony pri ústnych pojednávaniach v 
rámci správnych konaní Rady pre vysielanie a retransmisiu v roku 2003 pre 
všetkých členov Rady. Výplata mimoriadnych odmien sa uskutoční vo výplatnom 
termíne za mesiac december 2003.  
 
39.2 
Výplata riadnych odmien členom Rady za mesiac december 2003 
Uznesenie č.: 03-22/39.887:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu zhodnotila činnosť členov Rady za mesiac 
DECEMBER 2003, pričom prihliadla aj na prehľad účasti členov Rady na 
zasadnutiach a v zmysle čl. 8 Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu 
NR SR č. 1114 rozhodla o vyplatení odmeny za december 2003 v plnej výške 
všetkým členom Rady 
 
39.3 
Informácia RK o rokovaniach a liste gen. riaditeľa Národného osvetového centra 
z ktorých vyplýva, že v pracovných dňoch 22.12.2003 a 23.12.2003 vzniká 
prekážka na strane zamestnávateľa v zmysle ustanovenia § 142 Zákonníka práce, 
pretože budova nebude v týchto dňoch vykurovaná z dôvodu "úsporného režimu 
prevádzkovania budovy Národného osvetového centra na nám, SNP 12". 
 
Uznesenie č.: 03-22/39.888: Rada pre vysielanie a retransmisiu po oboznámení sa 
s obsahom rokovaní a listom generálneho riaditeľa Národného osvetového centra 
súhlasí s tým, že z dôvodu obmedzovania vykurovania vzniká prekážka v práci na 
strane zamestnávateľa podľa § 142 ZP na základe čoho majú zamestnanci v 
týchto dňoch nárok na náhradu mzdy v sume ich priemerného zárobku. 
 
39.4 
Na záver rokovania riaditeľ kancelárie RVR informoval členov Rady o rokovaní 
so ZO SLOVES a formálnej neúčinnosti Dodatku č. 4 OP. Zároveň informoval, 



že návrh nového OP predloží na prvé januárové zasadnutie Rady. Členka Rady 
konštatovala, že Rada schválila uznesenie, podľa ktorého o novom OP bude 
rokovať až po schválení nového štatútu Rady a jeho podpísaní predsedom NR SR 
a preto návrh nového OP musí byť v súlade so súčasne platným Štatútom. 
Predsedníčka Rady informovala, že novela štatútu nebola schválená a do NR SR 
je potrebné predložiť upravené znenie návrhu zmeny štatútu. 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.  
Zapisovateľ : P. Abrahám 
Overil: P. Škultéty 
Bratislava, 16.12.2003 

Valéria Agócs 
predsedníčka Rady 
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