
Zápisnica č. 11/2004 

(program a uznesenia) 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 
dňa 8.júna 2004 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Zapisovateľ: Peter Abrahám, riaditeľ kancelárie 
Overovateľ: Jana Žitňanská 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program: 

1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 

2. SK: 46-LO/O-356/2004 zo dňa 24.2.2004 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava  
ÚP: 8.6.2004 o 10.00 hod.  

3. SK: 44-LO/D-393/2004 zo dňa 16.2.2004 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny územného 
rozsahu retransmisie  
ÚK: UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava 
ÚP: 8.6.2004 o 10.00 hod.  

4. SK: 35-LO/D-348/2004 zo dňa 11.2.2004 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK: UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava 
ÚP: 8.6.2004 o 10.00 hod.  

5. SK: 130-LO/O-808/2004  
vo veci prevádzkovania retransmisie prostredníctvom KDS v meste Medzev bez 
oprávnenia  
ÚK: AWITECH, spol. s r.o., Košice 
ÚP: 8.6.2004 o 10.30 hod.  

6. SK: 122-LO/D-993/2004 zo dňa 27.4.2004 
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom 
imaní vysielateľa, 
držiteľa licencie č. R/75 na rozhlasové vysielanie (§ 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z.).  
ÚK: RÁDIO LUMEN, s. r. o., Banská Bystrica 
ÚP: 8.6.2004 o 11.00 hod.  



7. SK: 157-LO/D-1307/2004 zo dňa 01.06.2004 
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom 
imaní vysielateľa, 
držiteľa licencie č. R/63 na rozhlasové vysielanie (§ 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z.).  
ÚK: MAXMEDIA s.r.o., Nové Zámky 
Ing. Viktor Vincze, Šaľa 
ÚP: 8.6.2004 o 11.15 hod.  

8. SK: 129-LO/D-1076/2004 zo dňa 27.4.2004 
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom 
imaní vysielateľa, 
držiteľa licencie č. R/76 na rozhlasové vysielanie (§ 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z.).  
ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnice 
Ing. Viktor Vincze, Šaľa 
ÚP: 8.6.2004 o 11.30 hod.  

9. SK: 241-LO/D-1486/2003 zo dňa 21.07.2004 
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS v Novej 
Dubnici (§ 49 zákona 
č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: KRS, spol. s r.o., Nová Dubnica 

10. SK: 52-LO/D-559/2004 zo dňa 04.03.2004 
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie prostredníctvom satelitu (§ 49 
zákona č. 308/2000  
Z.z.)  
ÚK: NAUTIK TV spol. s r.o., Bratislava 

11. SK: 155-LO/D-1249/2004 zo dňa 25.05.2004 
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní a 
hlasovacích právach 
vysielateľa s licenciou T/39 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava  

12. SK: 139-LO/D-1160/2004 zo dňa 13.05.2004 
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/120 podľa § 51 ods. 4 zákona 
č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny názvu programovej služby a zaradenia služby teletext  
ÚK: PROGRES MALACKY, s. r. o., Malacky  

13. SK: 123-LO/D-1001/2004 zo dňa 28.04.2004 
vo veci registrácie retransmisie prostredníctvom KDS v obciach Kochanovce, 
Papín, Hankovce, 



Ľubiša, Topoľovka, Myslina a Modrá nad Cirochou ( § 57 zákona č. 308/2000 
Z.z.)  
ÚK: OBEC SAT s.r.o., Kochanovce 

14. SK: 138-LO/D-1156/2004 zo dňa 12.05.2004 
vo veci zmeny registrácie č. TKR/104 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb a rozšírenia územného rozsahu retransmisie 
ÚK: KABSEN, s.r.o., Senica 

15. SK: 127-LO/D-1085/2004 zo dňa 05.05.2004 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/183 podľa § 60 ods. 2 
zákona č. 308/2000 
Z.z.  
PO - MA, s.r.o., Banská Štiavnica 

16. SK: 73-LO/D-728/2004 zo dňa 26.03.2004 
vo veci zmeny registrácie č. TKR/115 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu rozšírenia 
územného rozsahu retransmisie 
ÚK: Ing. Štefan Mišovic M-ELEKTRONIC, Martin  

17. SK: 344-LO/D-2199/2003 zo dňa 24.10.2003 
vo veci registrácie retransmisie prostredníctvom KDS - návrh na zastavenie 
správneho konania  
ÚK: Laštek s.r.o., Omšenie 

18. SK: 95-LO/O-671/2004 zo dňa 21.04.2004 
Návrh na zastavenie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie 
retransmisie podľa § 63 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín 

19. SK: 93-LO/O-669/2004 zo dňa 21.04.2004 
Návrh na zastavenie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie 
retransmisie podľa § 63 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: TV Kunová Teplica, s.r.o., Kunova Teplica 

20. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia povinností podľa 
§ 17 ods. 1 
písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. voči prevádzkovateľovi 
retransmisie - Ing. Štefan 
Mišovic M ELEKTRONIC, Martin  

21. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného prevádzkovania 
retransmisie bez oprávnenia 
voči právnickej osobe SATELIT, n. o., Buzica 



22. Sťažnosť č. 908/80-2004 zo dňa 26.4.2004 
smerujúca proti prevádzkovateľovi retransmisie UPC Slovensko, s. r. o., 
Bratislava  
predmet sťažnosti: možné porušenie § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.  
sťažovateľ: právnická osoba 

23. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 60-PgO/O-474/2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 145/7-2004 (dodržiavanie § 20 ods. 5 
zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program: Tvrdá spravodlivosť,monitorovaný deň: 10.1.2004) 
ÚK: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona  

24. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie 
SK č.: 62-PgO/O-475/2004 zo dňa 9.3.2004  
Doplnenie: Správa č. 6/2004/TV (dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z. 
z.)  
(monitorované dni: 25. a 26.1.2004) 
ÚK: KTR s.r.o., Imeľ číslo licencie: T/154 

25. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie 
SK č.: 63-PgO/O-476/2004 zo dňa 9.3.2004  
Doplnenie: Správa č. 6/2004/TV (dodržiavanie § 16 písm. g) zák. č. 308/2000 Z. 
z.)  
(monitorované dni: 25. a 26.1.2004) 
ÚK: KTR s.r.o., Imeľ číslo licencie: T/154 

26. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie 
SK č.: 64-PgO/O-477/2004 zo dňa 9.3.2004  
Doplnenie: Správa č. 6/2004/TV (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. 
z.)  
(monitorované dni: 25. a 26.1.2004) 
ÚK: KTR s.r.o., Imeľ číslo licencie: T/154 

27. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie 
SK č.: 118-PgO/O-720/2004 zo dňa 20.4.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 671/50-2004 (dodržiavanie § 35 ods. 1 
zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 13.-19.2.2004) 
ÚK: Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov číslo licencie: T/92 



28. Kontrolný monitoring 
Návrh na zastavenie SK 
SK č.: 71-PgO/O-525/200 zo dňa 23.3.20004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 22/1-2004 (dodržiavanie § 16 písm. a), § 
16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 18.12.2003) 
ÚK: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona  

29. Kontrolný monitoring 
Návrh na zastavenie SK 
SK č.: 91-PgO/O-660/2004 zo dňa 6.4.2004 
Doplnenie: Správa č.19/2004/TV o monitorovaní TA3 (dodržiavanie § 32 ods. 12 
zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 29.2.2004) 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/125 

30. Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 26/2004/TV o monitorovaní vysielania NTV Nesvady 
(monitorované dni: 16. a 23. 4. 2004 ) 
Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o., Nesvady číslo licencie: T/128  

31. Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.25/2004/TV o monitorovaní vysielania STV (monitorované dni: 28.4.-
9.5.2004 2004 program: vybrané zápasy MSĽH 2004) 
Vysielateľ: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona  

32. Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č.1158/83-2004 zo dňa13.5.2004 , sťažovateľ: fyzická osoba (na 
vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 12.5.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1158/83-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39 

33. Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č.996/73-2004 zo dňa 27.4.2004 zo dňa , sťažovateľ: fyzická osoba (na 
vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 17.4.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č.996/73-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie:T/39 

34. Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 899/67-2004 zo dňa 16.4.2004, sťažovateľ: fyzická osoba (na 
odvysielanie amerického filmu Umučenie Krista) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 899/67-2004 smerujúcej proti vysielaniu 



Svätojurskej televízie 
Vysielateľ: TV COM, s.r.o. Svätý Jur číslo licencie: T/119 

35. Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 649/48-2004 zo dňa 17.3.2004, sťažovateľ: fyzická osoba (na 
vysielanie programov Senzi Senzus mix, Diagnóza: Vražda, Tankový prapor) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 649/48-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV 
Vysielateľ: STV- vysielateľ na základe zákona  

36. Kontrolný monitoring 
Správa č. 24/2004/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Komárno 
(monitorovaný deň: 27. a 30. 4. 2004 ) 
Vysielateľ: COM-MÉDIA, s.r.o., Komárno číslo licencie: T/77 

37. Kontrolný monitoring 
Správa č. 29/2004/TV o monitorovaní vysielania infoKanála Levice 
(monitorovaný deň: 20. a 21.2.2004) 
Vysielateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o. číslo licencie: T/141 

38. Kontrolný monitoring 
Správa č. 28/2004/TV o monitorovaní vysielania INFO kanál Komjatice 
(monitorovaný deň:25.4.2004) 
Vysielateľ: Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice číslo licencie: T/134 

39. Kontrolný monitoring 
Správa č. 27/2004/TV o monitorovaní vysielania KROM-SAT-TV (monitorovaný 
deň:27.4.2004 ) 
Vysielateľ: KROM-SAT, s.r.o., Krompachy číslo licencie: T/51 

40. Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1149/84-2004 zo dňa 12.5.2004, sťažovateľ: právnická osoba ( na 
vysielanie programu Televízne noviny TV Markíza z dňa 1.4.2004 ) 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol.s.r.o.,Blatné číslo licencie: T/41  

41. Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1166/87-2004 zo dňa 14.5.2004, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny TV Markíza z dňa 2.4.2004 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol.s.r.o., Blatné číslo licencie: T/41  

42. Rôzne 

* * * 
K bodu 1) 
Kontrola úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 314 úloh. Všetky úlohy sú splnené 
okrem úlohy č.146 (T: 31.5.2004) - úlohou bolo zmonitorovať vysielanie Rádia Kiks, 
pričom cieľom monitoringu bolo zistiť, či vysielateľom vykazované a vysielané typy 



programov zodpovedajú programovým typom v licencii. Takýto monitoring si vyžaduje 
odmonitorovanie celého vysielania z niekoľkých dní, je teda časovo náročnejší. Dôvodmi 
nedodržania termínu tejto úlohy bola predovšetkým realizácia monitoringu 
prezidentských volieb, šetrenie zvýšeného počtu sťažností a monitoring eurovolieb. 
Termín úlohy č.146 navrhujeme presunúť na 2.polrok 2004. Úlohy č. 197 a 205 - trvajú, 
neuplynul termín splnenia (2.polrok 2004).  
Úloha č. 314 ( SC na konferenciu "Perspektívy digitálneho vysielania na Slovensku po 
vstupe SR do EU" poriadaná Domom techniky Košice ) nebola splnená z dôvodu 
zrušenia podujatia organizátorom.  
Úlohy č. 260, 261, 273 nie sú splnené, pretože neuplynul termín na ich splnenie 
(18.06.2004).  
 
Uznesenie č. 04-11/1.295: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie a súhlasí 
so zmenou termínu úlohy č. 146 ( monitoring Rádia Kiks s cieľom zistiť súlad medzi 
vykazovanými a vysielanými typmi programu ) na druhý polrok 2004. 
 
K bodu 2) 
SK: 46-LO/O-356/2004 zo dňa 24.2.2004 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava  
ÚP: 8.6.2004 o 10.00 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.6.2004. Zápisnica 
z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.  
 
Uznesenie č 04-11/2.296:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 
zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 30 ods. 1 
písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje správne konanie č. 46-LO/O-356/2004 zo dňa 24.2.2004 
vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. h)zákona č. 
308/2000 Z.z. voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/13 spoločnosti UPC 
Slovensko, s.r.o., Bratislava, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu. 
 
K bodu 3)  
SK: 44-LO/D-393/2004 zo dňa 16.2.2004 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
retransmisie  
ÚK: UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava 
ÚP: 8.6.2004 o 10.00 hod.  
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.6.2004. Zápisnica 
z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.  
 



Uznesenie č. 04-11/3.297:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 
zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 
44-LO/D-339/2004 zo dňa 16.2.2004 posúdila oznámenie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/13 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie účastníka 
konania: 
UPC Slovensko, s.r.o. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
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/13 takto: 
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/13/95 zo dňa 12.6.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa dopĺňa : 
 
"v KDS Košice:  
a) základná programová ponuka:  
- rozhlasové programové služby: BBC World Service (slovenské vysielanie), Slovenský 
Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM), Rádio EXPRES, Rádio Twist, 
FUN RADIO, Rádio Východ, KIKS RADIO, OKEY TOP Rádio; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TELEPRIOR, 
MusicBox, MTV 1; 
b) rozšírená programová ponuka: 
- rozhlasové programové služby: BBC World Service (slovenské vysielanie), Slovenský 
Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM), Rádio EXPRES, Rádio Twist, 
FUN RADIO, Rádio Východ, KIKS RADIO, OKEY TOP Rádio; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TELEPRIOR, 
MusicBox, TVA, Prima, ČT 1, ČT 2, Hallmark, Spektrum, Discovery Channel, Animal 
Planet, Galaxie Sport, Eurosport, Extreme Sport, EuroNews, CNN, CLUB, MTV 1, TV 
2, MINIMAX, RTL, VH 1, Reality TV, PRO 7 / Private Blue, FOX Kids / TV 5, TV 4; 
c) prémiový kanál: HBO; 
 
v KDS Bardejov:  
a) základná programová ponuka:  
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, FUN RADIO; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TVN, 
EuroNews, VOX, Bardejovská televízia; 
b) rozšírená programová ponuka: 
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, FUN RADIO; 



- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1, 
Bardejovská televízia, TVN, TV 4, Discovery Channel, Spektrum, Hallmark, EuroNews, 
Eurosport, Extreme Sport, Galaxie Sport, CLUB, MINIMAX, VOX, PRO 7, SAT 1, 
RTL, TV 5, VH 1, MusicBox; 
c) prémiový kanál: HBO; 
 
v KDS Veľké Kapušany:  
a) základná programová ponuka:  
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Rock FM), 
Rádio Východ, FUN RADIO; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, MTV 1, M 2, 
Duna TV, Zemplen TV, PRO 7; 
b) rozšírená programová ponuka: 
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Rock FM), 
Rádio Východ, FUN RADIO; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, MTV 1, M 2, 
Duna TV, Zemplen TV, RTL Klub, MINIMAX, ČT 1, Spektrum, Hallmark, Galaxie 
Sport, PRO 7, Extreme Sport, Eurosport, EuroNews, CLUB, MusicBox, TVN, TV 2, VH 
1; 
c) prémiový kanál: HBO; 
 
v KDS Michalovce: 
a) základná programová ponuka:  
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, KIKS rádio, FUN RADIO, Rádio LUMEN; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, EuroNews, VOX, 
PRO 7, RTL Klub; 
b) rozšírená programová ponuka: 
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, KIKS rádio, FUN RADIO, Rádio LUMEN; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, 
Spektrum, Hallmark, CLUB, EuroNews, Eurosport, Extreme Sport, Galaxie Sport, 
Discovery Channel, VOX, PRO 7, RTL Klub, MusicBox, VH 1, MINIMAX, TV 5; 
c) prémiový kanál: HBO; 
 
v KDS Moldava nad Bodvou:  
a) základná programová ponuka:  
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, KIKS rádio, FUN RADIO, Rádio LUMEN; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, MTV 1, M 2, 
EuroNews, BBC World / MsTv Moldava - Szepsi VTV STUDIO 7S, PRO 7; 
b) rozšírená programová ponuka: 
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, KIKS rádio, FUN RADIO, Rádio LUMEN; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, MTV 1, M 2, 
TV 2, RTL Klub, Duna TV, MINIMAX, ČT 1, Spektrum, Hallmark, CLUB, EuroNews, 



BBC World / MsTv Moldava - Szepsi VTV STUDIO 7S, PRO 7, Eurosport, Extreme 
Sport, Galaxie Sport, MusicBox, VH 1; 
c) prémiový kanál: HBO; 
 
v KDS Svit:  
a) základná programová ponuka:  
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, KIKS rádio, OKEY rádio, Rádio EXPRES, FUN 
RADIO, Rádio LUMEN; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, MusicBox, 
TV Poprad, BBC World, TVN; 
b) rozšírená programová ponuka: 
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, KIKS rádio, OKEY rádio, Rádio EXPRES, FUN 
RADIO, Rádio LUMEN; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, MusicBox, 
TV Poprad, ČT 1, Prima, Spektrum, Hallmark, Galaxie Sport, BBC World, EuroNews, 
Eurosport, Extreme Sport, Discovery Channel, CLUB, MINIMAX, TVN, RTL, VH 1; 
c) prémiový kanál: HBO; 
 
v KDS Spišská Nová Ves:  
a) základná programová ponuka:  
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio LUMEN, FUN RADIO, Rádio Východ, OKEY TOP Rádio; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, VOX, ARD 1, 
EuroNews, TV REDUTA / Sky News, TV 4; 
b) rozšírená programová ponuka: 
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio LUMEN, FUN RADIO, Rádio Východ, OKEY TOP Rádio 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, MusicBox, 
Spektrum, Hallmark, ČT 1, MINIMAX, EuroNews, TV REDUTA / Sky News, CNBC, 
CNN, Discovery Channel, Eurosport, Extreme Sport, Galaxie Sport, TV 5, CLUB, TV 4, 
VOX, ARD 1, PRO 7, SAT 1, Super RTL, VIVA+, VH 1; 
c) prémiový kanál: HBO; 
 
v KDS Michalovce - Tehelné Pole:  
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, KIKS rádio, FUN RADIO, Rádio LUMEN; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV MISTRAL, 
Eurosport, MTV 1, PRO 7, SAT 1, RTL 2, VIVA, TV 4; 
 
v KDS Košice - Jaklovce:  
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, KIKS rádio, Rádio EXPRES; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Prima, 
Hallmark, PRO 7, SAT 1, VIVA; 



 
v KDS Košice - Kavečany:  
a) základná programová ponuka:  
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, KIKS rádio, OKEY TOP Rádio, Rádio EXPRES, 
Rádio TWIST, FUN RADIO, BBC World Service (slovenské vysielanie), Rádio 
LUMEN; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TELEPRIOR, 
MusicBox, CNN, MTV 1, KiKa / Arte, Super RTL, Kabel 1, VOX, VIVA+, TV4; 
b) rozšírená programová ponuka: 
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, KIKS rádio, OKEY TOP Rádio, Rádio EXPRES, 
Rádio TWIST, FUN RADIO, BBC World Service (slovenské vysielanie), Rádio 
LUMEN; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TELEPRIOR, 
MusicBox, Prima, ČT 1, ČT 2, Spektrum, Hallmark, Eurosport, Discovery Channel, 
Animal Planet, CNN, EuroNews, DSF / Private Blue, Reality TV, MTV 1, TV 2, PRO 7, 
KiKa / Arte, Super RTL, Fox Kids / TV 5, Kabel 1, VOX, VIVA, VIVA+, Cartoon 
Network / TCM, TV4; 
c) prémiový kanál: HBO; 
 
v KDS Košice - Šaca:  
a) základná programová ponuka:  
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, KIKS rádio, OKEY TOP Rádio, Rádio EXPRES, 
Rádio TWIST, FUN RADIO, BBC World Service (slovenské vysielanie), Rádio 
LUMEN;  
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, MusicBox, MTV 
1, TV 2, VOX, PRO 7; 
b) rozšírená programová ponuka: 
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, KIKS rádio, OKEY TOP Rádio, Rádio EXPRES, 
Rádio TWIST, FUN RADIO, BBC World Service (slovenské vysielanie), Rádio 
LUMEN; 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, MusicBox, 
ČT 1, ČT 2, Hallmark, Galaxie Sport, Eurosport, Extreme Sport, CLUB, MTV 1, TV 2, 
VOX, PRO 7, VH 1; 
c) prémiový kanál: HBO; 
 
v KDS Gelnica:  
- rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas (Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM), Rádio Východ, KIKS rádio, Rádio EXPRES;  
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, RTL, RTL 2, PRO 7, SAT 1, VOX; 
 
v MMDS Košice:  
a) základná programová ponuka:  



- rozhlasové programové služby: - 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2 / CNN, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Prima, 
ČT 1, ČT 2, Hallmark, Spektrum, Galaxie Sport, MusicBox, VH 1, MTV 1, TV 2, 
Eurosport / Private Blue, Discovery Channel, Fox Kids / TV 5; 
b) prémiový kanál: HBO; 
 
 
v MMDS Poprad:  
a) základná programová ponuka:  
- rozhlasové programové služby: - 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV Poprad, 
MusicBox, ČT 1, Prima, Spektrum, Hallmark, Galaxie Sport, Eurosport, Discovery 
Channel, VH 1, MINIMAX; 
b) prémiový kanál: HBO; 
 
K bodu 4) 
SK: 35-LO/D-348/2004 zo dňa 11.2.2004 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK: UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava  
ÚP: 8.6.2004 o 10.00 hod.  
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.6.2004. Zápisnica 
z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.  
 
Uznesenie č: 04-11/4.298 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 a § 5 
zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 
35-LO/D-348/2004 zo dňa 11.2.2004 posúdila oznámenie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/13 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka 
konania: 
UPC Slovensko, s.r.o. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
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/13 takto: 
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/13/95 zo dňa 12.6.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I. bod 2 mení obsadenie kanálov nasledovne: 
"V KDS Banská Bystrica - Radvaň sa v rozšírenej ponuke programových služieb 
nahrádza televízna programová služba "HRT" televíznou programovou službou "ORT".  



V KDS Bratislava sa do základnej ponuky zaraďuje rozhlasová programová služba 
"HVIEZDA FM". 
 
 
K bodu 5) 
SK: 130-LO/O-808/2004  
vo veci prevádzkovania retransmisie prostredníctvom KDS v meste Medzev bez 
oprávnenia  
ÚK: AWITECH, spol. s r.o., Košice 
ÚP: 8.6.2004 o 10.30 hod.  
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.6.2004. Zápisnica 
z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.  
 
Uznesenie č: 04-11/5.299: 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 (ďalej 
len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č.308/2000 Z.z. v správnom 
konaní č. 130-LO/O-808/2004 rozhodla, že účastník správneho konania: 
AWITECH, spol. s r.o. 
Kukučínova 23 
040 01 Košice  

prevádzkuje retransmisiu bez toho, aby bol na to oprávnený 
( § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.) 

za čo mu ukladá sankciu 
v súlade s § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. a § 64 ods. 2 prvá veta zákona č. 
308/2000 Z. z. a podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o 
vysielaní a retransmisii - upozornenie na porušenie zákona. 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii: "Uložením sankcie 
nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila". 
 
K bodu 6) 
SK: 122-LO/D-993/2004 zo dňa 27.4.2004 
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa, 
držiteľa licencie č. R/75 na rozhlasové vysielanie (§ 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z.).  
ÚK: RÁDIO LUMEN, s. r. o., Banská Bystrica 
ÚP: 8.6.2004 o 11.00 hod.  
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.6.2004. Zápisnica 
z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.  
 
Uznesenie č: 04 -11/6.300: 
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.") a podľa zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila v správnom konaní č. 122-LO/D-993/2004 zo 
dňa 27.4.2004 žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na 
základnom imaní vysielateľa s licenciou č. R/75 na rozhlasové vysielanie, účastníka 
konania - spoločnosti:  
RÁDIO LUMEN, spol. s r. o. 
Kapitulská 2  
974 01 Banská Bystrica 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

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

udeľuje predchádzajúci súhlas  
s prevodom podielu na základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa vo výške 18 
% zo spoločníka LUMEN TOUR, spol. s r. o., Trnava na nadobúdateľa Rímskokatolícku 
cirkev arcibiskupstvo Bratislava - Trnava a podielu na základnom na základnom imaní a 
hlasovacích pávach vysielateľa vo výške 11 % spoločníka AP ANDREAS, spol. s r. o., 
Košice na nadobúdateľa Rímskokatolícku cirkev arcibiskupstvo Košice.  
 
K bodu 7) 
SK: 157-LO/D-1307/2004 zo dňa 01.06.2004 
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa, držiteľa licencie č. R/63 na rozhlasové vysielanie (§ 54 ods. 1 písm. c) 
zákona č. 308/2000 Z.z.).  
ÚK: MAXMEDIA s.r.o., Nové Zámky 
Ing. Viktor Vincze, Šaľa 
ÚP: 8.6.2004 o 11.15 hod.  
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.6.2004. Zápisnica 
z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.  
 
Uznesenie č. 04-11/7.301: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 
1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v 
správnom konaní č. 157-LO/D-1307/2004 zo dňa 01.06.2004 s účastníkmi konania: 
MAXMEDIA, s.r.o. 
Svätoplukova 1 
940 01 Nové Zámky 
a 
Ing. Viktor Vincze 
Záhradnícka 272/40  
927 01 Šaľa 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom 
imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/36 



spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o., Nové Zámky, a po posúdení podkladov potrebných pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z.  

udeľuje predchádzajúci súhlas 
s prevodom 85 % podielu na základnom imaní a 85% podielu na hlasovacích právach 
vysielateľa zo spoločníkov Mareka Misica, bytom Wien, Neubaugürtel 52/17, Rakúska 
republika a Rene Hasslera, bytom 1070 Viedeň, Neubaugasse 64-66, Rakúska republika, 
na nadobúdateľa Ing. Viktora Vinczeho, bytom Šaľa, Záhradnícka 272/40.  
 
K bodu 8) 
SK: 129-LO/D-1076/2004 zo dňa 27.4.2004 
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa, 
držiteľa licencie č. R/76 na rozhlasové vysielanie (§ 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z.).  
ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnice 
Ing. Viktor Vincze, Šaľa 
ÚP: 8.6.2004 o 11.30 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.6.2004. Zápisnica 
z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.  
 
Uznesenie č. 04-11/8.302: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 
1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v 
správnom konaní č. 129-LO/D-1076/2004 zo dňa 03.05.2004 s účastníkmi konania: 
RADIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o.  
Rekreačná 1 
972 01 Bojnice  
a 
Ing. Viktor Vincze 
Záhradnícka 272/40  
927 01 Šaľa 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom 
imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/76 
spoločnosti RADIO BETA PRIEVIDZA, s.r.o., Bojnice, a po posúdení podkladov 
potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z.  

udeľuje predchádzajúci súhlas  



s prevodom 70 % podielu na základnom imaní a 50% podielu na hlasovacích právach 
vysielateľa zo spoločníka Štefana Kuruštu, bytom Prievidza, Šafárika 2/6, na 
nadobúdateľa Ing. Viktora Vinczeho, bytom Šaľa, Záhradnícka 272/40.  
 
K bodu 9) 
SK: 241-LO/D-1486/2003 zo dňa 21.07.2004 
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS v Novej Dubnici 
(§ 49 zákona 
č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: KRS, spol. s r.o., Nová Dubnica 
 
Uznesenie č: 04-11/9.303<br> 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. 241-LO/D-1486/2003 zo dňa 21.07.2003, 
posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie v Novej Dubnici účastníka 
konania: 
KRS, spol. s r.o. 
Jilemnického 738/16 
018 51 Nová Dubnica 
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 KRS, spol. s r.o., 
Nová Dubnica licenciu č. T/159 na lokálne televízne vysielanie v káblových 
distribučných systémoch na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 
rozhodnutia za týchto podmienok: 
 
I. 
(1) Názov programovej služby: TELEVÍZIA IBV 5 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - Nová Dubnica 
(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 Trenčín, 
oddiel: Sro, vložka č. 2711/R, zo dňa 02.07.2003. 
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 2711/R, zo 
dňa 02.07.2003. 
III. 
(1) Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené z programovej skladby 
doručenej Rade dňa 30.03.2004 ( č.p.d. 755/2004 ) : 



a) Programová služba: (100%) 
1. Doplnkové vysielanie: max. 99% 
2. Programy: min. 1%  
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. Zábavné a hudobno-zábavné 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: 1% 
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam: Podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne 
vysielanie televíznej programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 22 až 27 zákona č. 
308/2000 Z. z. 
(4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: Podľa § 28 zákona 
č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby nevzťahujú 
ustanovenia § 22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z. 
(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 na lokálne vysielanie televíznej 
programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 20 ods. 5 a 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 
(7) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: vysielateľ nevysiela teletext. 
IV. 
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom systému KDS držitela registrácie 
retransmisie č. TKR/210 - spoločnosti KRS, spol. s r.o., Nová Dubnica.  
(2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a) CD nosiče vo formáte MPEG-2, alebo 
b) VHS 
 
K bodu 10) 
SK: 52-LO/D-559/2004 zo dňa 04.03.2004 
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie prostredníctvom satelitu (§ 49 zákona č. 



308/2000  
Z.z.)  
ÚK: NAUTIK TV spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-11/10.304 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 
1 a 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), 
postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 
Zb.") v správnom konaní č. 52-LO/D-559/2004 zo dňa 4.3.2004 posúdila žiadosť o 
udelenie licencie na televízne vysielanie účastníka konania:  
NAUTIK TV, spol. s r.o.  
Ľubochnianska 10 
Bratislava 831 04  
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 NAUTIK TV, spol. 

s r.o., Bratislava licenciu č. T/160 na multiregionálne televízne vysielanie 
prostredníctvom satelitu  

na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia za týchto 
podmienok:  
I. 
(6) Názov programovej služby: NAUTIK TV 
(7) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(8) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
(9) Územný rozsah vysielania: multiregionálne 
(10) 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 Bratislava I, 
oddiel: Sro, vložka č. 30586/B, zoznam výpisov č.: III-1741/2004, zo dňa 04.02.2004. 
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 
30586/B, zoznam výpisov č.: III-1741/2004, zo dňa 04.02.2004. 
III.  
(8) Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené z programovej skladby 
doručenej Rade dňa 4.3.2004: 
a/ Programová služba: (100%) 
1. Doplnkové vysielanie: max. 70% 
2. Programy: min. 30%  
b/ Programové typy: (100%) 
10. Spravodajstvo: 7,6 % 
11. Publicistika:  
2.1 Politická publicistika: 0 % 



2.2 Ostatná publicistika: 16,8 % 
12. Dokumentárne programy: 62,7 % 
13. Dramatické programy: 2 % 
14. Zábavno-hudobné programy: 4,9 % 
15. Hudobné programy: 2,5 % 
16. Vzdelávacie programy: 3,5 % 
17. Náboženské programy: 0 % 
18. 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% 
(9) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 3,5% 
(10) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam: podľa § 23 zákona č. 308/2000 Z. z 
(11) 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. 
(12) Zaradenie vysielateľa (§ 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.): vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti 
(13) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti: podľa Jednotného systému označovania programov 
(14) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: vysielateľ nevysiela teletext. 
IV. 
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom satelitu spoločnosti Telenor Slovakia 
spol. s r. o., Bratislava 
(2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
videokazety systému VHS v zodpovedajúcej kvalite  
 
K bodu 11) 
SK: 155-LO/D-1249/2004 zo dňa 25.05.2004 
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou T/39 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č: 04-11/11.305: 
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. 155-LO/D-1049/2004 zo dňa 
25.05.2004 posúdila oznámenie o zmene licencie T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 
ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
MAC TV s.r.o. 



Brečtanová 1 
831 01 Bratislava 
z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní a hlasovacích 
právach vysielateľa a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

mení 
licenciu č. T/39 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995 v znení 
neskorších zmien sa menia 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 Bratislava I zo dňa 20.05.2004, vložka č. 29871/B 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.05.2004, vložka č. 
29871/B" 
 
K bodu 12) 
SK: 139-LO/D-1160/2004 zo dňa 13.05.2004 
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/120 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny názvu programovej služby a zaradenia služby teletext  
ÚK: PROGRES MALACKY, s. r. o., Malacky  
 
Uznesenie č. 04-11/12.306: 
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. 139-LO/D-1160/2004 zo dňa 13.05.2004 
posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/120 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
vysielateľa - účastníka konania: 
PROGRES MALACKY, spol. s r.o. 
Kollárova 375/17 
901 01 Malacky 
z dôvodu zmeny názvu programovej služby a zaradenia teletextu do televízneho 
vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/120 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/120/2000 zo dňa 08.02.2000 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:  
"I.  



1. Názov programovej služby: eM-TV 
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť 
licencie končí dňom 25.03.2012 
3. Časový rozsah vysielania: 24 h denne 
4. Jazyk vysielania: slovenský 
5. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie ( Malacky ) 
II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
a) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., spoločnosti 
PROGRES MALACKY, spol. s r.o., Malacky, vložka číslo : 19581/B, zoznam výpisov: 
I.-4403/2004, zo dňa 19.05.2004. 
b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch žiadateľa o registráciu 
retransmisie: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., 
spoločnosti PROGRES MALACKY, spol. s r.o., Malacky, vložka číslo : 19581/B, 
zoznam výpisov: I.-4403/2004, zo dňa 19.05.2004. 
III.  
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 03.04.2003 (č.p.d. 690/2001): 
a/ Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: 100 % 
2. Programy: min. 0 % 
b/ Programy (0%):  
1. Spravodajstvo: 0 % 
2. Publicistika: 0 % 
2.1 Politická publicistika: 0 % 
2.2 Ostatná publicistika: 0 % 
3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Športové programy: 0 % 
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 % 
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 0% 
3. 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 
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti 
5. 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 
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby, doručená Rade dňa 13.05.2004 ( č.p.d. 1160/2004 ):  



Stránkovanie : 
100 : spravodajstvo 
200: šport 
300: kultúra  
400: záujmy, relax 
500: inzercia  
600: cestovanie 
700: z telefónneho záznamníka 
800: rozličné oznamy 
IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného systému v 
Malackách, ktoré prevádzkuje vysielateľ na základe registrácie retransmisie č. TKR/167. 
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
videokazety systému VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni." 
 
K bodu 13.) 
SK: 123-LO/D-1001/2004 zo dňa 28.04.2004 
vo veci registrácie retransmisie prostredníctvom KDS v obciach Kochanovce, Papín, 
Hankovce, 
Ľubiša, Topoľovka, Myslina a Modrá nad Cirochou ( § 57 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
ÚK: OBEC SAT s.r.o., Kochanovce 
 
Uznesenie č. 04-11/13.307: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z" ) 
postupom podľa § 71 citovaného zákona v správnom konaní č.123-LO/D-1001/2004 zo 
dňa 28.04.2004 posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových 
distribučných systémov v obciach Kochanovce, Papín, Hankovce, Ľubiša, Topoľovka, 
Myslina a Modrá nad Cirochou, žiadateľa : 
OBEC SAT s.r.o. 
066 01 Kochanovce 207 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z., vydáva  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/232 
za nasledovných podmienok : 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
1.1.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1103/01-ŠDR - Vy pre KDS 
Obec Kochanovce, vydané dňa 04.09.2002 OŠD Prešov 
Hlavná stanica: OcÚ Kochanovce  
1.2. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1091/01-ŠDR - Vy pre KDS 
Obec Papín, vydané dňa 04.09.2002 OŠD Prešov 
Hlavná stanica: OcÚ Papín  
1.3. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1093/01-ŠDR - Vy pre KDS 
Obec Topoľovka, vydané dňa 04.09.2002 OŠD Prešov 
Hlavná stanica: OcÚ Topoľovka 



1.4. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1101/01-ŠDR - Vy pre KDS 
Obec Ľubiša, vydané dňa 04.09.2002 OŠD Prešov 
Hlavná stanica: OcÚ Ľubiša 
1.5. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1099/01-ŠDR - Vy pre KDS 
Obec Hankovce, vydané dňa 04.09.2002 OŠD Prešov 
Hlavná stanica: OcÚ Hankovce 
1.6. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1103/01-ŠDR - Vy pre KDS 
Obec Myslina, vydané dňa 04.09.2002 OŠD Prešov 
Hlavná stanica: OcÚ Myslina 
1.7. Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1103/01-ŠDR - Vy pre KDS 
Obec Modrá nad Cirochou, vydané dňa 04.09.2002 OŠD Prešov 
Hlavná stanica: OcÚ Modrá nad Cirochou  
2. Územný rozsah retransmisie: Kochanovce, Papín, Hankovce, Ľubiša, Topoľovka, 
Myslina, Modrá nad Cirochou  
3. Počet prípojok:  
KDS Kochanovce  151 
KDS Papín  213 
KDS Hankovce  110 
KDS Ľubiša  150 
KDS Topoľovka  152 
KDS Myslina  90 
KDS Modrá nad Cirochou 127 
Spolu:  993 
4. Ponuka programových služieb:  
4.1. KDS Kochanovce 
základný súbor:  
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, 
VOX, RTL, PRO 7, Super RTL  
 
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Devín 
rozšírený súbor:  
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, 
VOX, RTL, PRO 7, Super RTL, Eurosport 
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Devín 
 
4.2. KDS Papín  
základný súbor:  
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, 
VOX, RTL, PRO 7, Super RTL  
 
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Devín 
rozšírený súbor:  
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, 
VOX, RTL, PRO 7, Super RTL, Eurosport 



b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Devín 
 
4.3. KDS Hankovce  
základný súbor:  
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, 
VOX, RTL, PRO 7, Super RTL  
 
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Devín 
rozšírený súbor:  
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, 
VOX, RTL, PRO 7, Super RTL, Eurosport 
 
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Devín 
 
4.4. KDS Ľubiša  
základný súbor:  
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, 
VOX, RTL, PRO 7, Super RTL  
 
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Devín 
rozšírený súbor:  
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, 
VOX, RTL, PRO 7, Super RTL , Eurosport 
 
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Devín 
4.5. KDS Topoľovka  
základný súbor:  
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, 
VOX, RTL, PRO 7, Super RTL  
 
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Devín 
rozšírený súbor:  
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, 
VOX, RTL, PRO 7, Super RTL, Eurosport 
 
 
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Devín 
4.6. KDS Myslina  
základný súbor:  
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, 
VOX, RTL, PRO 7, Super RTL  
 
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Devín 
rozšírený súbor: -  
 
4.7. KDS Modrá nad Cirochou  



základný súbor:  
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, 
VOX, RTL, PRO 7, Super RTL  
 
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Devín 
rozšírený súbor:  
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, 
VOX, RTL, PRO 7, Super RTL, Eurosport 
 
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Devín  
 
 
K bodu 14) 
SK: 138-LO/D-1156/2004 zo dňa 12.05.2004 
vo veci zmeny registrácie č. TKR/104 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb a rozšírenia územného rozsahu 
retransmisie 
ÚK: KABSEN, s.r.o., Senica 
 
Uznesenie č. 04-11/14.308: 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. 
138-LO/D- 1156/2004 zo dňa 12.05.2004, posúdila žiadosť o zmenu registrácie 
retransmisie č. TKR/104 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie a ponuky 
programových služieb v KDS Rohožník, účastníka konania: 
KABSEN, s.r.o.  
Štefánikova 1408/56  
905 01 Senica 
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/104 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/104/1997 zo dňa 03.12.1997 v znení 
neskoršie vykonaných zmien sa menia nasledovne:  
1. V bode 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa dopĺňa podbod 1.13 
a podbod 1.14, ktoré znejú:  
"1.13 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. 913/TT/2001 pre KDS Šaštín, 
vydané dňa 29.10.2001 OŠD Trnava 
Hlavná stanica: Šaštín 578  
Lokalita: Šaštín, sidl. Alej 
1.14 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č.914/TT/2001 pre KDS Jablonica, 
vydané dňa 29.10.2001 OŠD Trnava 
Hlavná stanica: Jablonica č. d. 682 
Lokalita: Jablonica" 



2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o text: " Šaštín, Jablonica" 
3. Bod 3. Počet prípojok sa mení a dopĺňa o text :  
" Šaštín: 110 
Jablonica 78 
Počet prípojok celkom je: 3704."  
4. V bode 4. Ponuka programových služieb sa podbod 4.1 mení takto:  
"4.1 KDS Rohožník  
a) základný súbor :  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 
1, ORF 2, RTL 2, VIVA, PRO 7, 3 SAT, RTL, SAT 1  
rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN 
RADIO, Rádio OKEY, Rádio Expres, Rádio TWIST, Rádio B1 
b) rozšírený súbor: - ,  
 
a vkladajú sa nové podbody 4.5 a 4.6, ktoré znejú: 
"4.5 KDS Šaštín  
a) základný súbor :  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 
1, ORF 2, RTL 2, VIVA, PRO 7, JOJ, RTL, SAT 1  
rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN 
RADIO, Rádio OKEY, Rádio Expres, Rádio TWIST 
b) rozšírený súbor: - 
 
4.6 KDS Jablonica  
a) základný súbor :  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, 
ORF 2, VIVA, JOJ, TV Sen  
rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN 
RADIO, Rádio OKEY, Rádio Expres, Rádio TWIST, Rádio B1 
b) rozšírený súbor: -" 
 
K bodu 15)  
SK: 127-LO/D-1085/2004 zo dňa 05.05.2004vo veci žiadosti o zmenu registrácie 
retransmisie č. TKR/183 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: PO - MA, s.r.o., Banská Štiavnica 
 
Uznesenie č. 04-11/15.309: 
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. 127-LO/D-1085/2004 zo dňa 
05.05.2004 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. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia  
1.1 podľa rozhodnutia Telekomunikačného úradu SR č. s. BB-168/01-R PO-MA zo dňa 
28.03.2001: 
- hlavná stanica - lokalita: Banská Štiavnica - Križovatka;  
1.2 podľa 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; 
 
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Banská Štiavnica - Križovatka a okolie a sídlisko 
Drieňová; 
 
3. Počet prípojok: Banská Štiavnica - Križovatka: 672; 
Banská Štiavnica - Drieňová: 856; 
spolu: 1528 
 
4. Ponuka programových služieb:  
mesto Banská Štiavnica - Križovatka 
a) základná programová ponuka:  
a. televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, MTV 1, 
MTV 2, PRO 7, SAT 1, RTL, RTL 2, VIVA, ARD, VOX, Kabel 1, LUNA, Music Box, 
EUROSPORT; 
b. rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM) 
b) rozšírená programová ponuka: 
a. televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, MTV 1, 
MTV 2, PRO 7, SAT 1, RTL, RTL 2, VIVA, ARD, VOX, Kabel 1, LUNA, Music Box, 
EUROSPORT, 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) základná programová ponuka:  
a. televízne programové služby: 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, EUROSPORT;  
b. rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM); 
b) rozšírená programová ponuka:  
a. televízne programové služby: 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, EUROSPORT, ČT 1, ČT 2, Spektrum, Galaxie sport, AXN; 
b. rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM); 
 
K bodu 16) 
SK: 73-LO/D-728/2004 zo dňa 26.03.2004 
vo veci zmeny registrácie č. TKR/115 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu rozšírenia 
územného rozsahu retransmisie 
ÚK: Ing. Štefan Mišovic M-ELEKTRONIC, Martin  
 
Uznesenie č. 04-11/16.310: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len " zákon č. 308/2000 Z. z."), 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v 
správnom konaní č. 73-LO/D-728/2004 zo dňa 26.03.2004 posúdila žiadosť o zmenu 
registrácie retransmisie účastníka konania 
Ing. Štefan Mišovic M-ELEKTRONIK 
Ul. 29. augusta 
036 01 Martin 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. vydáva toto rozhodnutie:  

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

registráciu retransmisie č. TKR/115 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/115/98 zo dňa 09.03.1998 sa menia, 
dopĺňajú a znejú takto: 
1. Bod 17 sa mení a znie: 
"17. KDS Cínobaňa 
17.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa registrácie č. BB-
774/01-R zo dňa 04.10.2001: 
Hlavná stanica - lokalita: budova OÚ, Cínobaňa 
17.2 Územný rozsah retransmisie: obec Cínobaňa 
17.3 Počet prípojok: 444 
17.4 Ponuka programových služieb: 
a) základná programová ponuka: 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TA 3, JOJ, MUSIC BOX, TV 
MARKÍZA, ČT 1, ČT 2, TV O, VIVA, DEUTSCHE WELLE, TV 5, CNN, PRO 7 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO ROCK FM, FUN RÁDIO, RÁDIO FAJN  
b) rozšírená programová ponuka: - 
2. Dopĺňa sa bod 18, ktorý znie: 
"18. KDS Vrbové 
18.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa registrácie č. 
972/TT/2002 zo dňa 05.12.2002: 



Hlavná stanica - lokalita: Mestský úrad Vrbové 
18.2 Územný rozsah retransmisie: mesto Vrbové 
18.3 Počet prípojok: 1256 
18.4 Ponuka programových služieb: 
a) základná programová ponuka: 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TA 3, JOJ, MUSIC BOX, TV 
MARKÍZA, ČT 1, ČT 2, VIVA, VIVA PLUS, DEUTSCHE WELLE, TV 5, CNN, PRO 
7, FOX KIDS, EUROSPORT, SAT 1, DISCOVERY, MTV EUROPE, RTL, PRIVATE 
BLUE, GALAXIE SPORT 
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO ROCK FM), FUN RÁDIO, RÁDIO EXPRES, RÁDIO FAJN  
c) rozšírená programová ponuka: - 
 
K bodu 17) 
SK: 344-LO/D-2199/2003 zo dňa 24.10.2003 
vo veci registrácie retransmisie prostredníctvom KDS - návrh na zastavenie správneho 
konania  
ÚK: Laštek s.r.o., Omšenie 
 
Uznesenie č. 04-11/17.311: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní, na základe žiadosti, doručenej Rade dňa 24.10.2003,vo veci žiadosti o registrácie 
retransmisie účastníka konania: 
Laštek s.r.o. 
Omšenie 330 
914 43 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto rozhodnutie:  

Rada podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
zastavuje správne konanie č. 344-LO/D-2199/2003 

vo veci žiadosti o registráciu retransmisie, zo dňa 24.10.2003, pretože účastník konania, 
spoločnosť Laštek s.r.o., Omšenie, v Radou určenej lehote neodstránil nedostatky svojho 
podania (nedoručil vyhlásenia pôvodných vysielateľov) a bol o možnosti zastavenia 
konania riadne poučený. 
 
K bodu 18) 
SK: 95-LO/O-671/2004 zo dňa 21.04.2004 
Návrh na zastavenie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie 
retransmisie podľa § 63 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: KABEL SAT - 1, s.r.o., Trenčín 
 
Uznesenie č. 04-11/18.312: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 



konaní, v správnom konaní č. 95-LO/O-671/2004, vo veci možného zrušenia registrácie 
retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) účastníka konania: 
KABEL SAT - 1, s.r.o. 
Opatovská 53 
Trenčín 
911 01 
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto rozhodnutie:  

Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
zastavuje správne konanie č. 95-LO/O-671/2004  

vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z., zo dňa 21.04.2004, pretože účastník konania, spoločnosť KABEL SAT - 
1, s.r.o., Opatovská 53, 911 01 Trenčín, oznámil Telekomunikačnému úradu SR údaje 
uvedené v § 14 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z. a platnosť oprávnenia na prevádzku 
telekomunikačnej siete alebo zariadenia nezanikla, čím odpadol dôvod konania začatého 
na podnet Rady. 
 
K bodu 19) 
SK: 93-LO/O-669/2004 zo dňa 21.04.2004 
Návrh na zastavenie správneho konania vo veci možného zrušenia registrácie 
retransmisie podľa § 63 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: TV Kunová Teplica, s.r.o., Kunova Teplica 
 
Uznesenie č. 04-11/19.313: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa zákona  
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom 
konaní č. 93-LO/O-669/2004, vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 
63 ods. 1 písm. b) účastníka konania: 
TV Kunová Teplica, s.r.o. 
Obecný úrad 
Kunova Teplica 
049 33 
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto rozhodnutie:  

Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
zastavuje správne konanie č. 93-LO/O-669/2004  

vo veci možného zrušenia registrácie retransmisie podľa § 63 ods. 1 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z. z., zo dňa 23.04.2004, pretože účastník konania, spoločnosť TV Kunová 
Teplica, s.r.o., Obecný úrad, Kunova Teplica, 049 33, je držiteľom povolení podľa § 36 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, nevzťahuje sa preto naňho povinnosť 
podľa § 76 ods. 5 zákona č. 610/2004 Z. z., platnosť jeho oprávnenia na prevádzku 
telekomunikačnej siete alebo zariadenia teda nezanikla, čím odpadol dôvod konania 
začatého na podnet Rady. 
 



K bodu 20) 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia povinností podľa § 17 
ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. voči prevádzkovateľovi retransmisie 
- Ing. Štefan Mišovic M-ELEKTRONIC, Martin  
 
Uznesenie č. 04-11/20.314: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 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 

začína správne konanie 
voči prevádzkovateľovi retransmisie Ing. Štefan Mišovic M-ELEKTRONIK, ul. 29. 
augusta, 036 01 Martin, 
vo veci nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. a 
možného porušenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že 
neprevádzkoval retransmisiu v súlade s jej registráciou a z dôvodu, že neoznámil Rade 
zmenu údajov uvedených v registrácii retransmisie.  
K bodu 21) 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného prevádzkovania retransmisie bez 
oprávnenia voči právnickej osobe SATELIT, n. o., Buzica 
 
Uznesenie č. 04-11/21.315:Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 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  

začína správne konanie voči právnickej osobe  
SATELIT, n.o., Buzica 139, 044 73, vo veci možného prevádzkovania retransmisie 
prostredníctvom KDS v obci Buzica bez oprávnenia. 
 
 
K bodu č. 22) 
Sťažnosť č. 908/80-2004 zo dňa 26.4.2004 
smerujúca proti prevádzkovateľovi retransmisie UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava  
predmet sťažnosti: možné porušenie § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.  
sťažovateľ: právnická osoba 
 
Uznesenie č. 04-11/22.316: 
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) 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 zákona č. 152/1998 Z. z. prešetrila sťažnosť, evidovanú 
pod č. 908/80-2004, vedenú voči prevádzkovateľovi retransmisie spoločnosti UPC 
Slovensko, s. r. o., Bratislava a dospela k záveru, že sťažnosť je neopodstatnená.  
 
K bodu 23) 
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - pokuty 



SK č.: 60-PgO/O-474/2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 145/7-2004 (dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 
308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program: Tvrdá spravodlivosť, monitorovaný deň: 10.1.2004) 
ÚK: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona  
 
Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo 
strany účastníka konania došlo k opakovanému porušeniu § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
Rada rozhodla o výške pokuty 50 000,-Sk za opakované porušenie § 20 ods. 5 zákona č. 
308/2000 Z.z. 
 
Uznesenie č: 04-11/23.317: 
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. 60-PgO/O-474/2004 vysielateľ na základe 
zákona Slovenská televízia (ďalej len "účastník konania") 

porušil 
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že nesprávne uplatnil 
jednotný systém označovania,  

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu, určenú podľa § 
67 ods. 3 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 50 000,- Sk, slovom päťdesiattisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila." 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 
7000088921/8180, VS ***04, KS 6548. 
 
 
K bodu č. 24) 
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie 
SK č.: 62-PgO/O-475/2004 zo dňa 9.3.2004  
Doplnenie: Správa č. 6/2004/TV (dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 25. a 26.1.2004) 
ÚK: KTR s.r.o., Imeľ číslo licencie: T/154 
 
Uznesenie č: 04-11/24.318: 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. 62-PgO/O-475/2004, 
KTR s.r.o. Imeľ 

porušil 
§ 16 písm. k/ zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým,  
že dňa 25.1.2004 počas celého vysielania televízie Hemeu nebola trvalo označená 
programová služba nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 

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 25) 
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie 
SK č.: 63-PgO/O-476/2004 zo dňa 9.3.2004  
Doplnenie: Správa č. 6/2004/TV (dodržiavanie § 16 písm. g) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 25. a 26.1.2004) 
ÚK: KTR s.r.o., Imeľ, číslo licencie: T/154 
 
Uznesenie č: 04-11/25.319: 
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. 63-PgO/O-476/2004, KTR s.r.o. Imeľ  

porušil 
§ 16 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
že dňa 25.1.2004 odvysielal 8-minútový dokument zo slávnostného odhalenia pamätného 
stĺpa, ktorý bol len v maďarskom jazyku, čím nezabezpečil používanie štátneho jazyka v 
súlade s osobitnými predpismi - zákonom č. 275/1995 Z. z. o štátnom jazyku, 

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 č. 26) 
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie 
SK č.: 64-PgO/O-477/2004 zo dňa 9.3.2004  



Doplnenie: Správa č. 6/2004/TV (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 25. a 26.1.2004) 
ÚK: KTR s.r.o., Imeľ číslo licencie: T/154 
 
Uznesenie č: 04-11/26.320: 
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. 64-PgO/O-477/2004, KTR s.r.o. Imeľ 

porušil 
§ 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
 
že dňa 25.1.2004 odvysielal informácie o otvorení novej predajne potravín Coop-Jednota 
v programe "Magazín obce Imeľ" ktorý nebol oddelený od iných častí programovej 
služby a obsahoval slovné i obrazové informácie o službe a obchodnom mene Jednoty 
Nové Zámky, čím odvysielal skrytú reklamu  

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 č. 27) 
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie 
SK č.: 118-PgO/O-720/2004 zo dňa 20.4.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 671/50-2004 (dodržiavanie § 35 ods. 1 zák. č. 
308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 13.-19.2.2004) 
ÚK: Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov    číslo licencie: T/92 
 
Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo 
strany účastníka konania došlo k opakovanému porušeniu § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z.  
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu ustanovenia § 35 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. Rozpätie pokuty za opakované porušenie 
ustanovení § 35 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. je podľa § 67 ods. 5 písm. a) pre 
vysielateľa televíznej programovej služby od 100.000,- Sk do 5.000.000,- Sk. Pri 
stanovovaní výšky pokuty Rada postupovala podľa § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. a 
pokutu určila vo výške 100 000,- Sk. 



Rada rozhodla o výške pokuty 100 000,-Sk za opakované porušenie § 35 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. 
 
Uznesenie č: 04-11/27.321: 
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. 118-PgO/O-720/2004, Mestský bytový 
podnik, s.r.o., Púchov  

porušil 
§ 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v dňoch 13.-19.2.2004 prerušil program 
"Púchovský magazín", ktorý trval menej ako 30 minút označeným reklamným blokom, 

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 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: 
7000088921/8180, VS ***04, KS 6548. 
 
 
K bodu 28) 
Kontrolný monitoring 
Návrh na zastavenie SK 
SK č.: 71-PgO/O-525/200 zo dňa 23.3.20004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 22/1-2004 (dodržiavanie § 16 písm. a), § 16 
písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 18.12.2003) 
ÚK: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č: 04-11/28.322: 
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 správne konanie č. 71-PgO/O-525/2004 vedené voči vysielateľovi na základe zákona 
Slovenský rozhlas podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov  

zastavuje 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na základe sťažnosti č. 22/1-2004. 
 



K bodu 29) 
Kontrolný monitoring 
Návrh na zastavenie SK 
SK č.: 91-PgO/O-660/2004 zo dňa 6.4.2004 
Doplnenie: Správa č.19/2004/TV o monitorovaní TA3 (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 
308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 29.2.2004) 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava  číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č: 04-11/29.323: Rada vo veci nariadila ústne pojednávanie na deň 22.6.2004 
o .... h. 
 
K bodu 30) 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 26/2004/TV o monitorovaní vysielania NTV Nesvady 
(monitorované dni: 16. a 23. 4. 2004 ) 
Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o., Nesvady číslo licencie: T/128  
Uznesenie č: 04-11/30.324 
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. 26/2004/TV z monitorovania vysielania NTV Nesvady,  

začína správne konanie voči spoločnosti NTV Nesvady, s.r.o. 
vo veci možného porušenia § 16 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v 
dňoch 16. a 23. 4.2004 nebola televízna služba trvalo označená nezameniteľným 
obrazovým symbolom. 
 
K bodu 31) 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.25/2004/TV o monitorovaní vysielania STV (monitorované dni: 28.4.-9.5.2004 
2004 program: vybrané zápasy MSĽH 2004) 
Vysielateľ: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č: 04-11/31.325: 
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. 25/2004/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  

začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, 
vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s 
odvysielaním reklamy v reklamnej prestávke počas druhej tretiny (v 18. min. 41. sek.) 
hokejového zápasu Švédsko - Kanada dňa 9.5.2004, ktorá zasahovala do priebehu zápasu 



po skončení reklamnej prestávky.  
 
K bodu 32) 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č.1158/83-2004 zo dňa13.5.2004 , sťažovateľ: fyzická osoba (na vysielanie 
programu Noviny TV JOJ zo dňa 12.5.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1158/83-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava   číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č: 04-11/32.326:  
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. 1158/83-2004  

začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., Bratislava 
vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. d), a § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti s odvysielaním príspevku "Poprava amerického rukojemníka v Iraku" v 
programe Noviny TV JOJ dňa 12.5.2004.  
 
K bodu 33) 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č.996/73-2004 zo dňa 27.4.2004 zo dňa , sťažovateľ: fyzická osoba (na 
vysielanie programu Noviny TV JOJ zo dňa 17.4.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č.996/73-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie:T/39 
 
Uznesenie č: 04-11/33.327: 
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. 996/73-2004  

začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., Bratislava  
vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na článok XI. 
ods. 1 JSO v súvislosti s odvysielaním príspevku "HIV medzi pornohercami" v programe 
Noviny TV JOJ dňa 17.4.2004.  
 
Uznesenie č: 04-11/33.328: 
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, postupom podľa 
zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 996/73-2004, smerujúcu 



voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., Bratislava a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
K bodu 34) 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 899/67-2004 zo dňa 16.4.2004, sťažovateľ: fyzická osoba (na odvysielanie 
amerického filmu Umučenie Krista) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 899/67-2004 smerujúcej proti vysielaniu Svätojurskej 
televízie 
Vysielateľ: TV COM, s.r.o. Svätý Jur    číslo licencie: T/119 
 
Uznesenie č: 04-11/34.329: 
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. 899/67-2004 začína správne konanie voči 
vysielateľovi TV COM, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania zo dňa 
9.4.2004 na vyžiadanie Rady.  
 
Uznesenie č: 04-11/34.330: 
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. 899/67-2004 začína správne konanie voči 
vysielateľovi TV COM, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. n) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním amerického filmu "Umučenie Krista" dňa 
9.4.2004.  
 
K bodu 35) 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 649/48-2004 zo dňa 17.3.2004, sťažovateľ: fyzická osoba (na vysielanie 
programov Senzi Senzus mix, Diagnóza: Vražda, Tankový prapor) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 649/48-2004 smerujúcej proti vysielaniu STV 
Vysielateľ: STV- vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č: 04-11/35.331:  
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. 649/48-2004, začína správne konanie voči 



vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 19 
ods. 2 písm.e) a § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním 
programu Senzi Senzus mix dňa 6.3.2004 o 17.00 hod.  
 
Uznesenie č: 04-11/35.332: 
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. 649/48-2004, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi 
na základe zákona a uznala sťažnosť v súvislosti s odvysielaním filmov Diagnóza:Vražda 
a Tankový prapor v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
K bodu 36) 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 24/2004/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Komárno 
(monitorovaný deň: 27. a 30. 4. 2004 ) 
Vysielateľ: COM-MÉDIA, s.r.o., Komárno    číslo licencie: T/77 
 
Uznesenie č: 04-11/36.333 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 
písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 24/2004/TV o monitorovaní 
vysielania stanice Mestská televízia Komárno konštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní za obdobie 27. a 30. 4. 2004 vysielateľa COM-MÉDIA, s.r.o., Komárno s 
licenciou č. T/77 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
K bodu 37) 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 29/2004/TV o monitorovaní vysielania infoKanála Levice (monitorovaný deň: 
20. a 21.2.2004) 
Vysielateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o. číslo licencie: T/141 
 
Uznesenie č: 04-11/37.334: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 
písm.g) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 29/2004/TV o monitorovaní 
vysielania infoKanál Levice konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 20. 
a 21.2.2004 vysielateľa Levická televízna spoločnosť s.r.o. s licenciou T/141 nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov. 
 
K bodu 38) 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 28/2004/TV o monitorovaní vysielania INFO kanál Komjatice (monitorovaný 
deň:25.4.2004) 



Vysielateľ: Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice    číslo licencie: T/134 
 
Uznesenie č: 04-11/38.335: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 
písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z. o telekomunikáciách, po prerokovaní Správy č.28/2004/TV o monitorovaní 
vysielania INFO kanál Komjatice z dňa 25.4.2004 konštatovala, že v monitorovanom 
vysielaní vysielateľa Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice s licenciou T/134 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
K bodu 39) 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 27/2004/TV o monitorovaní vysielania KROM-SAT-TV (monitorovaný 
deň:27.4.2004 ) 
Vysielateľ: KROM-SAT, s.r.o., Krompachy číslo licencie: T/51 
 
Uznesenie č: 04-11/39.336 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 
písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z. o telekomunikáciách, po prerokovaní Správy č.27/2004/TV o monitorovaní 
vysielania KROM-SAT-TV z dňa 27.4.2004 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
vysielateľa KROM-SAT, s.r.o., Krompachy s licenciou č.T/51 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
 
K bodu 40) 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1149/84-2004 zo dňa 12.5.2004, sťažovateľ: právnická osoba ( na vysielanie 
programu Televízne noviny TV Markíza z dňa 1.4.2004 ) 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol.s.r.o.,Blatné     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č: 04-11/40.337: 
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. 1149/84-2004  

začína správne konanie voči vysielateľovi Markíza-Slovakia, 
spol.s.r.o.,Blatné vo veci možného porušenia § 16 písm. a) a § 16 písm.b) zákona č. 
308/2000 Z. z. Zároveň nariaďuje ústne pojednávanie na deň 6.7.2004 o ...... hod.  
 
K bodu 41) 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1166/87-2004 zo dňa 14.5.2004, sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny TV Markíza z dňa 2.4.2004 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol.s.r.o., Blatné     číslo licencie: T/41  
 



Uznesenie č: 04-11/41.338: 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. 1166/87-2004  

začína správne konanie voči vysielateľovi Markíza-Slovakia, 
spol.s.r.o.,Blatné vo veci možného porušenia § 16 písm. a) a § 16 písm.b) zákona č. 
308/2000 Z. z. Zároveň nariaďuje ústne pojednávanie na deň 6.7.2004 o ...... hod.  
 
 
K bodu č. 42/ Rôzne 

1a/ Rada sa oboznámila s návrhom Pracovného poriadku Rady pre vysielanie a 
retransmisiu a jej Kancelárie a schvaľuje ho v predloženom znení. Pracovný 
poriadok Rady pre vysielanie a retransmisiu a jej Kancelárie nadobúda účinnosť 
dňom 01.07.2004.  
 
1b/ Rada sa oboznámila s návrhom Organizačného poriadku Kancelárie Rady 
pre vysielanie a retransmisiu a schvaľuje ho v predloženom znení. Organizačný 
poriadok Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu nadobúda účinnosť dňom 
01.07.2004. 
Uznesenie č. 04-11/42.340 bolo prijaté. 
 
 
1c/ Rada sa oboznámila s návrhom Kolektívnej zmluvy na rok 2004 medzi 
Radou pre vysielanie a retransmisiu a Základnou organizáciou SLOVES Rada pre 
vysielanie a retransmisiu a schvaľuje ho v predloženom znení. Rada 
splnomocňuje riaditeľa Kancelárie Rady, aby v mene Rady uzavrel Kolektívnu 
zmluvu na rok 2004 medzi Radou pre vysielanie a retransmisiu a Základnou 
organizáciou SLOVES Rada pre vysielanie a retransmisiu v schválenom znení.  
Uznesenie č. 04-11/42.341 bolo prijaté. 
 
2/ Rada sa oboznámila s materiálom Štatistika o odvysielanom programe 
televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm. l/, §§ 22-28 zákona č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransimisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách za 1.štvrťrok 2004 a berie ho na vedomie. 
 
3/ Rada sa oboznámila s materiálom Správa č. 1 o monitorovaní vysielania v 
období kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu (monitorované 
obdobie: 23.5.-3.6.2004) a berie ho na vedomie s tým, že monitoring teletextu 
MARKÍZA TEXT ( TV Markíza ) predloží Programový odbor na najbližšie 
zasadnutie Rady. 
 
4/ Rada sa oboznámila so žiadosťou o informáciu podanú p. D.Č. a súhlasí s 
odpoveďou zn. 1272/2004.  
 
5/ Rada berie na vedomie prehľad účasti členov Rady pre vysielanie a 



retransmisiu na zasadnutiach pričom prihliadla aj na prehľad účasti členov rady na 
zasadnutiach v mesiaci MÁJ 2004 a v zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 rozhodla o poskytnutí odmeny 
za mesiac máj 2004 v plnej výške všetkým členom Rady.  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
6/ Rada schválila Plán zahraničných pracovných ciest na rok 2005 a berie na 
vedomie návrh rozpočtu na ZPC v rokoch 2005,2006,2007. 
 
7/ Rada schválila Plán svojich zasadnutí na II. polrok 2004 - 24.8., 7.9., 21.9., 
5.10., 19.10., 9.11., 23.11., 7.12., 21.12. 
 
8/ Rada sa oboznámila s listom autora filmu "Miluj blížneho svojho" a zobrala na 
vedomie odpoveď spracovanú RK. 
 
9/ Rada súhlasí so ZPC Mgr.Lucie Maxonovej na 11. zasadnutí skupiny MM-S-
OD v dňoch 17.-18.6.2004 v Štrasburgu.  
 
10/ Rada sa oboznámila s Rozpisom návrhu rozpočtu MF SR na roky 2005-2007, 
predmetný návrh schvaľuje. 

* * * 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Peter Abrahám 
Overila: Jana Žitňanská 
 
V Bratislave dňa 8.6.2004  

Valéria Agócs 
predsedníčka Rady 

pre vysielanie a retransmisiu 
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