Zápisnica č. 14/2004
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 24. 08. 2004 od 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Zapisovateľ: Peter Abrahám – riaditeľ kancelárie
Overovateľ: Peter Škultéty
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.
Program:
1/ Kontrola plnenia úloh
2/ SK: 175-LO/O-1070/2004
vo veci možného porušenia § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že vysielateľ nevysiela
v súlade s udelenou licenciou
ÚK: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra
ÚP: 24. 08. 2004 o 10, 00 hod.
3/ SK: 176-LO/O-1070/2004
vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že vysielateľ neoznámil
Rade zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto
žiadosti do 15 dní od ich vzniku
ÚK: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra
ÚP: 24. 08. 2004 o 10, 00 hod.
4/ SK: 177-LO/O-1070/2004
vo veci možného odňatia frekvencií 88.8 MHz Nitra, 97,6 MHz Banská Bystrica a 98,8 MHz
Ružomberok podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra
ÚP: 24. 08. 2004 o 10, 00 hod.
5/ SK: 178-LO/O-1071/2004
vo veci prevádzkovania retransmisie prostredníctvom KDS v obci Utekáč bez registrácie – návrh na
uloženie sankcie - pokuty
ÚK: BEXTRA, s.r.o., Poprad
ÚP: 24. 08. 2004 o 10, 30 hod.
6/ SK: 215-LO/D-1633/2004 zo dňa 16. 07. 2004
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní
vysielateľa s licenciou R/62
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske
ÚP: 24. 08. 2004 o 11, 15 hod.
7/ SK: 214-LO/D-1712/2004 zo dňa 27. 07. 2004
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS v meste Čadca
ÚK: Byty Čadca, spol. s r.o., Čadca
ÚP: 24. 08. 2004 o 11, 30 hod.
8/ SK: 120-LO/D-971/2004 zo dňa 23.04.2004
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 podľa § 52 ods. 2
zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava
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9/ SK: 211-LO/D-1577/2004 zo dňa 12. 07. 2004
vo veci zmeny licencie č. R/63 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov
o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa a údajov o osobách, ktoré sú štatutárnym
orgánom vysielateľa
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o., Nové Zámky
10/ SK: 218-LO/D-1680/2004 zo dňa 23. 07. 2004
vo veci zmeny licencie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny podielov
programových typov a podielu programov vo verejnom záujme
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o., Nové Zámky
11/ SK: 187-LO/D-1517/2004 zo dňa 30. 06. 2004
vo veci zmeny licencie č. R/71 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov
o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa a údajov o osobách, ktoré sú štatutárnym
orgánom vysielateľa a kontrolným orgánom vysielateľa
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava
12/ SK: 348-LO/D-1743/2002 zo dňa 11. 10. 2002
vo veci zmeny licencie č. T/116 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov
o osobách, ktoré sú štatutárnym orgánom a kontrolným orgánom vysielateľa
ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s., Nové Zámky
13/ SK: 208-LO/D-1585/2004 zo dňa 12. 07. 2004
vo veci zmeny licencie č. T/102 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny územného
rozsahu vysielania
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava
14/ SK: 209-LO/D-1586/2004 zo dňa 12. 07. 2004
vo veci zmeny licencie č. T/155 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny územného
rozsahu vysielania
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné systémy, s.r.o., Bratislava
15/ SK: 210-LO/D-1595/2004 zo dňa 13. 07. 2004
vo veci zmeny licencie č. T/133 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov
o osobách, ktoré sú štatutárnym orgánom vysielateľa
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice
16/ SK: 242-LO/D-1779/2004 zo dňa 05. 08. 2004
vo veci žiadosti o zmenu licencie - digitálne vysielanie prostredníctvom časti multiplexu na kanáli 44
v lokalite Košice, Prešov
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
17/ SK: 212-LO/D-1636/2004 zo dňa 19. 07. 2004
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/143 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SYDES – print, spoločnosť s ručením obmedzeným Svit, Svit
18/ SK: 239-LO/D-1706/2004 zo dňa 23. 07. 2004
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencií na digitálne terestriálne vysielanie
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava
19/ SK: 240-LO/D-1748/2004 zo dňa 30. 07. 2004
vo veci žiadostí o pridelenie frekvencií na digitálne terestriálne vysielanie
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
20/ SK: 207-LO/D-1477/2002 zo dňa 24. 06. 2004
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vo veci žiadosti o presun frekvencie 702 kHz v Prešove medzi programovými okruhmi Rádio
Slovensko a Rádio Regina
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava
21/ SK: 43-LO/D-493/2004 zo dňa 26. 02. 2004
vo veci registrácie retransmisie prostredníctvom KDS v obci Ihľany
ÚK: Ing. Jozef Gancarčík, Ihľany
22/ SK: 195-LO/D-1531/2004 zo dňa 02. 07. 2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/121 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
23/ SK: 197-LO/D-1541/2004 zo dňa 06. 07. 2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/47 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie
ÚK: KID, a.s., Poprad
24/ SK: 238-LO/D-1757/2004 zo dňa 02. 08. 2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/28 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
a zmeny počtu prípojok
ÚK: DUOSAT, s.r.o., Bratislava
25/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia licencie na rozhlasové vysielanie č.
R/37 vysielateľa RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
z dôvodu, že vysielateľ nepretržite viac ako 30 dní
26/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1
písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.
Prevádzkovateľ retransmisie: TES – SLOVAKIA, s.r.o., Kragujevská 4, 010 01 Žilina
27/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného uloženia sankcie podľa § 67 ods. 9 zákona
č. 308/2000 Z.z. z dôvodu prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia proti spoločnosti Laštek s.r.o.,
Omšenie 330, 914 43
28/ Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 37/2004 o monitorovaní vysielania Studio Plus TV
(monitorované dni: 23. a 27. 6. 2004)
Vysielateľ: František Kováts, Studio Plus TV, Veľký Meder

číslo licencie: T/42

29/ Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.7/2004/RO o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM
(monitorované dni -7.6.,8.6.,9.6.,10.6.,11.6.,12.6.,13.6.,14.6.2004 – 24 hod.vysielanie)
Vysielateľ: Rádio Nitra, spol. s.r.o.
číslo licencie: R/37
30/ Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 41/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV Banská Bystrica
(monitorované dni: 7.6., 8.6., 12.6., 13.6. 2004)
Vysielateľ: Milan Janovec
číslo licencie: T/130
31/ Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 43/2004/TV o monitorovaní vysielania Info kanál Pliešovce
(monitorované dni: 2.6.2004)
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Vysielateľ: Info kanál Pliešovce s.r.o.

číslo licencie: T/95

32/ Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosti č.1204/90-2004 z 19. 05. 2004 a 1304/99-2004 z 1. 06. 2004 sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu TV JOJ- rozsah reklamy počas jednej celej hodiny od 20.00 do 21.00 h
v dňoch 16. a 23. 05. 2004)
Správa o šetrení sťažností č.1204/90-2004 a 1304/99-2004 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. 1208-93/2004 zo dňa 9. 5. 2004
sťažovateľ: fyzická osoba
(odvysielanie upútavky na americký seriál Spiderman )
Správa o šetrení sťažnosti č.1208-93/2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Bratislava
číslo licencie: T/39
34/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1384/104-2004 zo dňa 11. 06. 2004
sťažovateľ: Matica slovenská
(na vysielanie programu Pod lampou )
Správa o šetrení sťažnosti č. 1384/104-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
35/ Kontrolný monitoring
Správa č.38/04/TV o monitorovaní vysielania Infoštúdia mesta Dolný Kubín
(monitorovaný deň 2.7. a 7.7.2004)
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.,
číslo licencie: T/86
36/ Kontrolný monitoring
Správa č.40/2004/TV o monitorovaní televíznej programovej služby INFOKANÁL
(monitorovaný deň: 16.6.2004)
Vysielateľ: PROGRES-Telekomunikačné stavby, s.r.o, Bratislava
číslo licencie: T/102
37/ Sťažnosť č.1386/102-2004 zo dňa 14. 06. 2004,
sťažovatelia: štyri fyzické osoby
na vysielanie STV, program Miluj blížneho svojho a následnú besedu k filmu v programe Pod lampou
(Monitorovaný deň: 24.5.2004)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
38/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1472/108-2004 zo dňa 24. 06. 2004,
sťažovateľ: právnická osoba
na upútavku STV Slovensko hľadá superstar a na program Informácia pre tipujúcich
(Monitorovaný deň: 20.6.2004)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
39/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1453/107-2004 zo dňa 23. 06. 2004,
sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie TV Markíza, Televízne noviny ,,Zbil prváka?“, odvysielanie 8.6.2004
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o.
číslo licencie: T/41
40/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1587/113-2004
sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie Rádia EXPRES a Rádia TWIST (skladba interpreta Eamona – I Don´t Want You Back)
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.
číslo licencie: R/66
RADIO TWIST, a.s., Bratislava
číslo licencie: R/70
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41/ Kontrolný monitoring
Správa č.8/2004/RO o monitorovaní vysielania Rádia Flash
(monitorované dni -14.6.a 16.6.2004 – 24 hod.vysielanie)
Vysielateľ: Flash Prešov s.r.o.,
číslo licencie: R/74
42/ Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona
SK č.:180-PgO/O-1077/2004 zo dňa 22.06.2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1032/83-2004 a 1040/82-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV
Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 09.03.2004)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s.r.o.
číslo licencie: T/41
43/ Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona a pokuty
SK č.:201-PgO/O-1172/2004 zo dňa 06. 07. 2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1201/94-2004 a 1205/91-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV
JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 09.05.2004)
ÚK: MAC TV, s.r.o. .
číslo licencie: T/39
44/ Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.:137-PgO/O-834/2004 zo dňa 04. 05. 2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 514/40-2004 smerujúcej proti vysielaniu vysielateľa na
základe zákona Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4 a § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 29.01.2004)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
45/ Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.:161-PgO/O-993/2004 zo dňa 04. 05. 2004
Doplnenie: Správa č. 25/2004/TV o monitorovaní vysielania vysielateľa na základe zákona Slovenskej
televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 28.04.2004, 02.05.2004, 03.05.2004, 06.05.2004, 08.05.2004, 09.05.2004 )
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
46/ Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.:163-PgO/O-995/2004 zo dňa 08. 06. 2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 996/73-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 17.04.2004)
ÚK: MAC TV, s.r.o. .
číslo licencie: T/39
47/ Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona
SK č.:170-PgO/O-1046/2004 zo dňa 08. 06. 2004
Doplnenie: Správa č. 26/2004 o monitorovaní vysielania NTV Nesvady
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 16.04.2004, 23.04.2004 )

6
ÚK: NTV Nesvady, s.r.o.

číslo licencie: T/128

48/ Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona
SK č.:147-PgO/O-897/2004 zo dňa 18. 05. 2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 952/70-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 33 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 20.04.2004)
ÚK: MAC TV, s.r.o. .
číslo licencie: T/39
49/ Správne konanie
Návrh na zastavenie správneho konania
SK č.:66-PgO/O-479/2004 zo dňa 09. 03. 2004
Doplnenie: Správa č. 1/2004RO o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM
(dodržiavanie § 19 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 30.01.2004)
ÚK: RADIO Nitra, s.r.o.
číslo licencie: R/37
50/ Správne konanie
Návrh na zastavenie správneho konania
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
Návrh na začatie správneho konania
SK č.:65-PgO/O-478/2004 zo dňa 09. 03. 2004
Doplnenie: Správa č. 1/2004RO o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM
(dodržiavanie § 32 ods. 12 a § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 30.01.2004, 06.02.2004)
ÚK: RADIO Nitra, s.r.o.
číslo licencie: R/37
51/ Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.:162-PgO/O-994/2004 zo dňa 08. 06. 2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1158/83-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 a 20 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 30.07.2004)
ÚK: MAC TV, s.r.o.
číslo licencie: T/39
52/ Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.:121-PgO/O-743/2004 zo dňa 20. 04. 2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 702/57-2004 smerujúcej proti vysielaniu vysielateľa na
základe zákona Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 20 ods. 3, § 20 ods. 4 a § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 18.03.2004 )
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
53/ Návrh na jesennný komparatívny monitoring hlavných spravodajských programov
v plnoformátových televíznych staniciach – STV, TV Markíza, TV JOJ a to predovšetkým z pohľadu
napĺňania §16 ods.b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, podľa ktorého je vysielateľ
povinný "zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických
programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského
charakteru."
54/ Rôzne
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Rozdelenie ústnych pojednávaní 24.8.2004
1/ RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra
2/ BEXTRA, s.r.o., Poprad
3/ SPINOZA, s.r.o., Partizánske
4/ Byty Čadca, spol. s r.o., Čadca

10.00 hod.
10.30 hod.
11.15 hod.
11.30 hod.
*

*

*

K bodu 1)
Kontrola úloh:

Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 444 úloh. Všetky úlohy sú splnené okrem:
Úloha č.146 trvá - termín splnenia 2. polrok 2004.
Úlohy č.197 a 205 - trvajú, neuplynul termín splnenia (2.polrok 2004)
Úloha č.432/2 - trvá, neuplynul termín splnenia (15.9.2004)
Úloha č. 434 - (zaslanie oznámenia o začatí SK Slov. televízii pre možné porušenie § 25 ods. 1 ZVR nedodržanie kvót európskej nezávislej produkcie) bola splnená 17. 8. 2004.
K bodu 2)
SK: 175-LO/O-1070/2004
vo veci možného porušenia § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že vysielateľ nevysiela
v súlade s udelenou licenciou
ÚK: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra
ÚP: 24. 08. 2004 o 10, 00 hod.
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 8. 2004. Zápisnica z ústneho
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.
Uznesenie č. 04-14/2.426: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., rozhodla v správnom
konaní č. 175-LO/O-1070/2004, že účastník správneho konania – vysielateľ rozhlasovej programovej
služby s licenciou R/37:
RADIO Nitra, spol. s r.o.
Štefánikova 46
949 01 Nitra
porušil § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z.
tým, že nevysielal v súlade s udelenou licenciou, t.j. v súlade s územným rozsahom vysielania,
podielom času vyhradeného programom vo verejnom záujme a podielmi programových typov, ktoré
sú uvedené v licencii
za čo mu ukladá sankciu
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. – upozornenie na porušenie
zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie
sa sankcia uložila.
Úloha č. 14 – 445: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 175-LO/O1070/2004 a zašle ho účastníkovi konania - spoločnosti RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra.
T: 24. 09. 2004
Z: LO
K bodu 3)
SK: 176-LO/O-1070/2004
vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že vysielateľ neoznámil
Rade zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto
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žiadosti do 15 dní od ich vzniku
ÚK: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra
ÚP: 24. 08. 2004 o 10, 00 hod.
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 8. 2004. Zápisnica z ústneho
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.

Uznesenie č. 04-14/3.427: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., rozhodla
v správnom konaní č. 176-LO/O-1070/2004, že účastník správneho konania – vysielateľ rozhlasovej
programovej služby s licenciou R/37:
RADIO Nitra, spol. s r.o.
Štefánikova 46
949 01 Nitra
porušil § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
tým, že Rade neoznámil zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu a v dokladoch
priložených k tejto žiadosti podľa § 46 ods. 1 písm. f), i), j) a k) zákona č. 308/2000 Z.z. a nepredložil
doklady o nich do 15 dní odo dňa ich vzniku týchto zmien (a to zmenu územného rozsahu vysielania,
zmenu programovej skladby vysielania, zmenu podielov programových typov a zmenu podielu
programov vo verejnom záujme)
za čo mu ukladá sankciu
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. – upozornenie na porušenie
zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie
sa sankcia uložila.
Úloha č. 14 – 446: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 176-LO/O1070/2004 a zašle ho účastníkovi konania - spoločnosti RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra.
T: 24. 09. 2004
Z: LO
K bodu 4)
SK: 177-LO/O-1070/2004
vo veci možného odňatia frekvencií 88.8 MHz Nitra, 97,6 MHz Banská Bystrica a 98,8 MHz
Ružomberok podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra
ÚP: 24. 08. 2004 o 10, 00 hod.
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 8. 2004. Zápisnica z ústneho
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.
Uznesenie č. 04-14/4.428: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 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 podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 177-LO/O1070/2004 vo veci možného odňatia frekvencií 88,8 MHz Nitra, 97,6 MHz Banská Bystrica a 98,8
MHz Ružomberok pridelenej vysielateľovi s licenciou č. R/37:
RADIO Nitra, spol. s r.o.
Štefánikova 5
949 01 Nitra
podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa §
46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
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zastavuje
správne konanie č. 177-LO/O-1070/2004, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet
správneho orgánu.
Úloha č. 14 – 447: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 177-LO/O1070/2004 a zašle ho účastníkovi konania RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra.
T: 24. 09. 2004
Z: LO
K bodu 5)
SK: 178-LO/O-1071/2004
vo veci prevádzkovania retransmisie prostredníctvom KDS v obci Utekáč bez registrácie – návrh na
uloženie sankcie - pokuty
ÚK: BEXTRA, s.r.o., Poprad
ÚP: 24. 08. 2004 o 10,30 hod.
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 8. 2004. Zápisnica z ústneho
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.
Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka
konania došlo k opakovanému prevádzkovaniu retransmisie bez oprávnenia.
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému prevádzkovaniu retransmisie bez oprávnenia.
Ak vysielateľ opakovane poruší povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený, Rada podľa § 64 ods.
2 prvej vety uloží pokutu. Rozpätie pokuty za opakované prevádzkovanie retransmisie bez oprávnenia
je podľa § 67 ods. 9 sankcia – pokuta vo výške od 50 000.- Sk do 5 000 000,- Sk. Pri stanovovaní
výšky pokuty Rada postupovala podľa ustanovenia § 64 ods. 2 tretej vety zákona č. 308/2000 Z. z
a pokutu určila vo výške 500.000,- Sk.
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 500 000,- Sk za opakované prevádzkovanie retransmisie
bez oprávnenia.
Uznesenie č. 04-14/5.429: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len “Rada”) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000
Z.z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 178-LO/O-1071/2004
rozhodla, že účastník správneho konania:
BEXTRA, s.r.o.
Letná 3369/19
058 01 Poprad
prevádzkuje retransmisiu bez toho, aby bol na to oprávnený,
za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods.1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z.z.
pokutu
vo výške 500 000,- Sk
(slovom päťstotisíc slovenských korún), určenú podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.
z.
Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet číslo 7000088921/8180, konštantný symbol 6548, variabilný
symbol ........
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie
sa sankcia uložila.
Úloha č. 14 – 448: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o pokute v správnom konaní č.
178-LO/O-1071/2004 a zašle ho účastníkovi konania BEXTRA, s.r.o., Poprad.
T: 24. 09. 2004
Z: LO
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Úloha č. 14 – 449: Kancelária Rady podá podnet na začatie trestného stíhania pre podozrenie
z trestného činu neoprávneného podnikania na konateľov spoločnosti Bextra, s.r.o. Poprad.
T: 24. 09. 2004
Z: LO
K bodu 6)
SK: 215-LO/D-1633/2004 zo dňa 16. 07. 2004
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní
vysielateľa s licenciou R/62
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske
ÚP: 24.08.2004 o 11,15 hod.
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 8. 2004. Zápisnica z ústneho
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.
Uznesenie č. 04-14/6.430: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) bude vo veci
rozhodovať na svojom nasledovnom zasadnutí.
Úloha č. 14 – 450: Kancelária spracuje analýzu súladu predmetných ustanovení s európskym právom
a materiál predloží na nasledujúce zasadnutie Rady.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 7)
SK: 214-LO/D-1712/2004 zo dňa 27. 07. 2004
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS v meste Čadca
ÚK: Byty Čadca, spol. s r.o., Čadca
ÚP: 24. 08. 2004 o 11,30 hod.
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 24. 8. 2004. Zápisnica z ústneho
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.
Uznesenie č. 04-14/7.431: 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
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) posúdila žiadosť
o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom káblového distribučného systému (ďalej
len „KDS“) v meste Čadca doručenú Rade dňa 27. 7. 2004 účastníkom konania - spoločnosťou:
BYTY Čadca, spol. s r. o.
Májová 1107
02201 Čadca
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania
udeľuje
spoločnosti BYTY Čadca, spol. s r. o., Čadca
l i c e n c i u č . T / XXX n a l o k á l n e t e l e v í z n e v y s i e l a n i e
v KDS na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto
podmienok:
(1)
(2)
(3)
(4)

I.
Názov programovej služby: INFOKANAL TKR Čadca
Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
Územný rozsah vysielania: lokálny – mesto Čadca, počet prípojok: 2100
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(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 zo dňa 23. 6. 2004, zoznam
výpisov č. 5495/04.
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 23. 6. 2004, zoznam výpisov č. 5495/04.
III.
(1) Podiely programových typov bežnom mesiaci, určené z programovej skladby doručenej Rade:
a/ Programová služba: (100%)
1. Doplnkové vysielanie: 100%
2. Programy: 0 %
b/ Programy: (100%)
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 Z. z. 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: vysielateľ nevysiela teletext.
IV.
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS prevádzkovateľa retransmisie OSBD
Čadca spol. s r. o., Čadca s registráciou č. TKR/185
(2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a/ videokazety VHS so záznamom kvalitnej technickej úrovne alebo
b/ CD nosiče vo formáte MPEG-3
c/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.“
Úloha č. 14 – 451: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania – spoločnosti BYTY Čadca s.r.o.,
Čadca rozhodnutie v správnom konaní č. 214/LO/D-1712/2004 a vyzve ho na zaplatenie správneho
poplatku.
T: 03. 09. 2004
Z: LO

12
K bodu 8)
SK: 120-LO/D-971/2004 zo dňa 23.04.2004
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 podľa § 52 ods. 2
zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 04-14/8.432: 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. 120-LO/D-971/2004 zo dňa 23. 4. 2004 posúdila
žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 podľa § 52 ods. 2 zákona č.
308/2000 Z. z., doručenú Rade dňa 23. 4. 2004 účastníka konania:
RADIO TWIST, a.s.
Šalviová 1
821 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 o osem rokov
a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/70/99 z 19. 10. 1999 v znení neskorších zmien sa článok I. bod 2
mení a znie:
„2.
Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: šesť rokov, predĺžená podľa §
52 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z. o ďalších osem rokov. Licencia zaniká dňom 21. 12. 2013.“
Úloha č. 14 – 452: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o predĺžení platnosti licencie
v správnom konaní 120-LO/D-971/2004, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu
správneho poplatku.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu č. 9
SK: 211-LO/D-1577/2004 zo dňa 12.07.2004
vo veci zmeny licencie č. R/63 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov
o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa a údajov o osobách, ktoré sú štatutárnym
orgánom vysielateľa
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o., Nové Zámky
Uznesenie č. 04-14/9.433: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) 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.“) a podľa
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 211-LO/D-1577/2004 vo veci zmeny
právnych skutočností spoločnosti
MAXMEDIA, s. r. o.
Svätoplukova 1
940 01 Nové Zámky
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. na základe oznámenia účastníka konania
mení
licenciu č. R/63/98 zo dňa 15.05.1998 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/63/98 v znení neskorších zmien zo dňa 15.05.1998 sa mení a znie:
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„II.
Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
spoločnosti MAXMEDIA, s. r. o., Nové Zámky, zoznam výpisov č. KB 4604/04, vložka číslo
2422/N, zo dňa 30.06.2004
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra spoločnosti MAXMEDIA, s. r. o., Nové Zámky,
zoznam výpisov č. KB 4604/04, vložka číslo 2422/N, zo dňa 30.06.2004“
Úloha č. 14 – 453: Kancelária Rady v správnom konaní č. 211-LO/D-1577/2004 vyhotoví písomné
rozhodnutie účastníkovi konania, spoločnosti MAXMEDIA, s. r. o., Nové Zámky a vyzve ho na
úhradu správneho poplatku.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 10)
SK: 218-LO/D-1680/2004 zo dňa 23.07.2004
vo veci zmeny licencie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny podielov
programových typov a podielu programov vo verejnom záujme
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o., Nové Zámky
Uznesenie č. 04-14/10.434: 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. 218-LO/D-1680/2004, vedenom vo veci žiadosti o zmenu
licencie č. R/63 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti:
MAXMEDIA, s.r.o.
Svätoplukova 1
940 01 Nové Zámky
z dôvodu zmeny podielov programových typov a podielu programov vo verejnom záujme 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 č. R/63 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/63/98 zo dňa 15.05.1998 v znení neskorších zmien sa časť III.
mení a znie takto:
„III.
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby zo dňa
23.07.2004 (č. p. d. 1680/2004):
Programové typy:
1. Spravodajstvo – min. 0%
2. Publicistika - 0%
1. politická publicistika – 0%
2. ostatná publicistika – min. 0%
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou Detské programy – min. 0%
Náboženské programy – min. 0%
Literárno-dramatické programy – min. 0 %
Zábavné programy – min. 0%
Hudobné programy – min. 2%
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený
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z celkového vysielacieho času: 0 %
3. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci:
min. 0 %“
Úloha č. 14 – 454: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia účastníkovi konania,
spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o., Svätoplukova 1, 940 01 Nové Zámky v správnom konaní č. 218LO/D-1680/2004 a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 11)
SK: 187-LO/D-1517/2004 zo dňa 30. 06. 2004
vo veci zmeny licencie č. R/71 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov
o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa a údajov o osobách, ktoré sú štatutárnym
orgánom vysielateľa a kontrolným orgánom vysielateľa
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 04-14/11.435: 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. 187-LO/D1517/2004 zo dňa 30. 06. 2004 posúdila oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/71
z dôvodu zmeny údajov o štatutárnych a kontrolných orgánoch a zmeny údajov o základnom imaní
účastníka konania - spoločnosti:
RADIO, a. s.
Prešovská 39
821 02 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva
toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. R/71 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
Článok II. sa mení a znie:
„II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na
hlasovacích právach: podľa výpisu z Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a. s. zo dňa
21.06.2004.
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2191/B, vydaného dňa
08.07.2004.“.
Úloha č. 14 – 455: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie č. R/71, zašle ho
účastníkovi konania spoločnosti RADIO, a.s. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 12)
SK: 348-LO/D-1743/2002 zo dňa 11.10.2002
vo veci zmeny licencie č. T/116 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov
o osobách, ktoré sú štatutárnym orgánom a kontrolným orgánom vysielateľa
ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s., Nové Zámky
Uznesenie č. 04-14/12.436: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 a ods. 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 § 71
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zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č.348-LO/D-1743/2002 zo dňa 11.10.2002 posúdila
oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/116 z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom
a kontrolnom orgáne vysielateľa - účastníka konania:
Novocentrum Nové Zámky, a.s.
Kasárenská 3
940 00 Nové Zámky
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva
toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. T/116 na lokálne televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v Rozhodnutí Rady č. T/116/99 zo dňa 05.10.1999 o udelení licencie sa menia takto:
V článku II sa mení bod 2 a znie:
„2. Údaje o štatutárnom orgáne a kontrolnom orgáne vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 196/N, zo dňa
21.07.2004.“
Úloha č. 14 – 456: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie č. T/116 a zašle
ho účastníkovi konania Novocentrum Nové Zámky, a.s..
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 13)
SK: 208-LO/D-1585/2004 zo dňa 12. 07. 2004
vo veci zmeny licencie č. T/102 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny územného
rozsahu vysielania
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 04-14/13.437: 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. 208-LO/D-1585/2004 zo dňa 12.07.2004 posúdila
žiadosť o zmenu licencie T/102 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
vysielateľa:
PROGRES – Telekomunikačné stavby, s.r.o.
Hrachová 4
821 05 Bratislava
z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania o obec Turček 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/102 nasledovne:
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. T/102/98 zo dňa 07.12.1998 v znení neskorších zmien
a doplnení sa menia takto:
V článku I., bode 4 - Územný rozsah vysielania sa vypúšťa slovo „Turček“.
Úloha č. 14 – 457: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie v správnom konaní č.
208-LO/D-1585/2004, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti PROGRES – Telekomunikačné
stavby, s.r.o., Bratislava, a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 14)
SK: 209-LO/D-1586/2004 zo dňa 12.07.2004
vo veci zmeny licencie č. T/155 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny územného
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rozsahu vysielania
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné systémy, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 04-14/14.438: 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. 209-LO/D-1586/2004 zo dňa 12.07.2004 posúdila
žiadosť o zmenu licencie T/155 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
vysielateľa:
PROGRES – Telekomunikačné systémy, s.r.o.
Hrachová 4
821 05 Bratislava
z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania o obec Trenčianska Turná 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/155 nasledovne:
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. T/155/2003 zo dňa 04.03.2003 sa menia takto:
V článku I., bode 4 - Územný rozsah vysielania sa text: „Trenčianska Turná, počet prípojok 1440“
nahrádza textom: „(počet prípojok: 1310)“.
Úloha č. 14 – 458: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie v správnom konaní č.
209-LO/D-1586/2004, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti PROGRES – Telekomunikačné
systémy, s.r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 15)
SK: 210-LO/D-1595/2004 zo dňa 13.07.2004
vo veci zmeny licencie č. T/133 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny údajov
o osobách, ktoré sú štatutárnym orgánom vysielateľa
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice
Uznesenie č. 04-14/15.439: 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. 210-LO/D1595/2004 zo dňa 13. 07. 2004 posúdila oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/133
z dôvodu zmeny údajov o štatutárnych orgánoch účastníka konania - spoločnosti:
Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.
Ul. M. R. Štefánika 2
914 51 Trenčianske Teplice
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva
toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. T/133 na lokálne televízne vysielanie nasledovne:
Článok II sa 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 Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo:
12565/R, vydaného dňa 30.06.2004.
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:
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Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 12565/R,
vydaného dňa 30.06.2004“.
Úloha č. 14 – 459: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie č. T/133, zašle
ho účastníkovi konania spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. a vyzve ho na úhradu
správneho poplatku.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 16)
SK: 242-LO/D-1779/2004 zo dňa 05.08.2004
vo veci žiadosti o zmenu licencie - digitálne vysielanie prostredníctvom časti multiplexu na kanáli 44
v lokalite Košice, Prešov
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
Uznesenie č. 04-14/16.440: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 5 ods. 1 písm. a) a e) 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 242-LO/D-1779/2004 zo dňa 04.08.2004 posúdila žiadosť
o zmenu licencie na televízne vysielanie vo veci pridelenia frekvencie na digitálne terestriálne
vysielanie na frekvencii 44. kanál v lokalite Košice/Prešov, doručenú Rade dňa 04.08.2004
účastníkom konania:
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
Bratislavská 334/18
900 82 Blatné
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z z.
zamieta
žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie vo veci pridelenia frekvencie na digitálne terestriálne
vysielanie na frekvencii 44. kanál v lokalite Košice/Prešov, z dôvodu, že žiadosť bola doručená Rade
po uplynutí lehoty určenej v základných podmienkach konania (t.j. po 30.07.2004).
Úloha č. 14 – 460: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 242-LO/D1779/2004 a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
T: 24. 09. 2004
Z: LO
K bodu 17)
SK: 212-LO/D-1636/2004 zo dňa 19. 07. 2004
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/143 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: SYDES – print, spoločnosť s ručením obmedzeným Svit, Svit
Uznesenie č. 04-14/17.441: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len “Rada”) 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 aj “zákon č. 308/2000 Z. z.”) v správnom konaní
č. 212-LO/D-1636/2004, začatom dňa 19.07.2004 vo veci žiadosti o odňatie licencie spoločnosti
SYDES – print, spoločnosť s ručením obmedzeným Svit, Jesenského 12, 059 21 Svit ( ďalej len
“účastník konania”) odníma licenciu č. T/143 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
z dôvodu, že o to účastník konania listom doručeným Rade dňa 19.07.2004 ( č. p. d. 1636) písomne
požiadal.
Úloha č. 14 – 461: Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia v
správnom konaní č. 212-LO/D-1636/2004 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti SYDES – print,
spoločnosť s ručením obmedzeným Svit, Svit.
T: 01.09.2004
Z: LO
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K bodu 18)
SK: 239-LO/D-1706/2004 zo dňa 23. 07. 2004
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencií na digitálne terestriálne vysielanie
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava
Uznesenie č. 04-14/18.442: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou
podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), v súlade so zákonom č.
71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 239-LO/D-1706/2004, posúdila žiadosť
o pridelenie štyroch častí multiplexu na frekvencii 59. kanál Banská Bystrica, Zvolen účastníka
konania:
Slovenský rozhlas
Mýtna ulica č. 1
812 90 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania
prideľuje
štyri časti multiplexu na frekvencii 59. kanál Banská Bystrica, Zvolen Slovenskému rozhlasu,
Bratislava, na skúšobné digitálne, terestriálne vysielanie.
Tieto časti bude Slovenský rozhlas využívať na vysielanie programových okruhov SRo 1 – Rádio
Slovensko, SRo 2 – Rádio Devín, SRo 3 – Rádio Rock FM a SRo 4 – Rádio Regina Banská Bystrica.
Podľa § 68 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov frekvencie
a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je povinný zabezpečiť
osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci s príslušnými
orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámi Rade.
Podľa § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný využívať
pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto zákonom
a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie inej osobe.
Úloha č. 14 – 462: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 239LO/D-1706/2004 účastníkovi konania Slovenský rozhlas, Bratislava.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 19)
SK: 240-LO/D-1748/2004 zo dňa 30. 07. 2004
vo veci žiadostí o pridelenie frekvencií na digitálne terestriálne vysielanie
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č. 04-14/19.443: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou
podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), v súlade so zákonom č.
71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 240-LO/D-1748/2004, posúdila žiadosť
o pridelenie dvoch častí multiplexu na frekvencii 59. kanál Banská Bystrica, Zvolen a dvoch častí
multiplexu na frekvencii 44. kanál Košice, Prešov účastníka konania:
Slovenská televízia
Mlynská dolina
845 45 Bratislava

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania
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prideľuje
dve časti multiplexu na frekvencii 59. kanál Banská Bystrica, Zvolen a dve časti multiplexu na
frekvencii 44. kanál Košice, Prešov Slovenskej televízii, Bratislava, na skúšobné digitálne, terestriálne
vysielanie.
Tieto časti bude Slovenská televízia využívať na vysielanie programových okruhov Jednotka a
Dvojka.
Podľa § 68 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov frekvencie
a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je povinný zabezpečiť
osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci s príslušnými
orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámi Rade.
Podľa § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný využívať
pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto zákonom
a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie inej osobe.
Úloha č. 14 – 463: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 240LO/D-1748/2004 účastníkovi konania Slovenská televízia, Bratislava.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 20)
SK: 207-LO/D-1477/2002 zo dňa 24. 06. 2004
vo veci žiadosti o presun frekvencie 702 kHz v Prešove medzi programovými okruhmi Rádio
Slovensko a Rádio Regina
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava
Uznesenie č. 04-14/20.444: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 5 a § 69 ods. 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.“) posúdila žiadosť o presun
frekvencie 702 kHz v Prešove z programového okruhu Rádio Slovensko do okruhu Rádio Regina,
doručenú Rade dňa 24.06.2004 vysielateľa:
Slovenský rozhlas
Mýtna ulica č. 1
812 90 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z., na základe žiadosti účastníka konania
presúva
frekvenciu 702 kHz v Prešove z frekvenčnej sady určenej pre vysielanie programového okruhu Rádio
Slovensko do frekvenčnej sady určenej pre vysielanie programového okruhu Rádio Regina.
Túto frekvenciu bude Slovenský rozhlas využívať na vysielanie programového okruhu Rádio Regina.
Podľa § 68 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov frekvencie
a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je povinný zabezpečiť
osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci s príslušnými
orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámi Rade.
Podľa § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný využívať
pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto zákonom
a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie inej osobe.“
Úloha č. 14 – 464: Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č.
207-LO/D-1477/2004 účastníkovi konania Slovenský rozhlas, Bratislava.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 21)
SK: 43-LO/D-493/2004 zo dňa 26.02.2004
vo veci registrácie retransmisie prostredníctvom KDS v obci Ihľany
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ÚK: Ing. Jozef Gancarčík, Ihľany
Uznesenie č. 04-14/21.445: 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.43-LO/D-493/2004 zo dňa 26.02.2004
posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných systémov v obci
Ihľany, žiadateľa :
Ing. Jozef Gancarčík
059 94 Ihľany č. 247
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/...
za nasledovných podmienok :
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:
káblový distribučný systém: hlavná stanica: Ihľany č. 135
2. Územný rozsah retransmisie: Ihľany
3. Počet prípojok:
175
4. Ponuka programových služieb:
základný súbor:
televízne programové služby:
STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio Rock FM Rádio Regina; Rádio EXPRES,
Rádio Východ
rozšírený súbor:
Úloha č. 14 – 465: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady
vyhotoví rozhodnutie o registrácii v SK č. 43-LO/D-1493/2004 a zašle ho účastníkovi konania ( Ing.
Jozef Gancarčík, Ihľany ) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 03.09.2004
Z: LO
K bodu 22)
SK: 195-LO/D-1531/2004 zo dňa 02. 07. 2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/121 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 04-14/22.446: 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. 195-LO/D-1531/2004 zo dňa 02.07.2004, posúdila
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121 systémom MMDS z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb z vysielača MMDS Považská Bystrica prevádzkovateľa retransmisie:
SATRO, s.r.o.
Polianky 9
844 37 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/121 nasledovne:
Údaje v Rozhodnutí č. TKR/121/98 zo dňa 29.07.1998 v znení neskorších zmien a doplnení sa menia
takto:
Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení a podbod 4.4. znie:
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„4.4. vysielač Považská Bystrica
základný súbor:
televízne programové služby :

STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TV Zobor /Private
Blue, MUSIC BOX

rozšírený súbor
televízne programové služby : STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TV Zobor /Private Blue,
MUSIC BOX, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, VIVA,
PRO 7, VOX, SAT 1, CNN, Eurosport, Cartoon
Network/TNT, Discovery, TV 5“
Úloha č. 14 – 466: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady
vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/121
v SK č. : 195-LO/D-1531/2004 zo dňa
02.07.2004 účastníkovi konania ( SATRO, s.r.o., Bratislava) a vyzve na úhradu správneho poplatku.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 23)
SK: 197-LO/D-1541/2004 zo dňa 06. 07. 2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/47 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie
ÚK: KID, a.s., Poprad
Uznesenie č. 04-14/23.447: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 zákona ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000
Z.z.“)v platnom znení, postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č.
71/1967 Zb.“) v správnom konaní č. 197-LO/D-1541/2004 zo dňa 6.7.2004 posúdila žiadosť o zmenu
registrácie retransmisie z dôvodu rozšírenia územného rozsahu účastníka konania - prevádzkovateľa
retransmisie č. TKR/47:
KID, a. s.
Huszova 12
058 01 Poprad
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/47 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. T/47/95 zo dňa 22.9.1995 v znení neskorších zmien sa
menia takto:
1. V bode 3 sa dopĺňa text:
„ 3.4 Buzica 180“
2. V bode 3 sa celkový počet prípojok mení zo 6972 na 7152.
3. V bode 4 sa dopĺňa text:
„ 4.4 Buzica:
a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, MTV 1, M 2, TV
Duna, Eurosport a VIVA;
b) rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio Rock FM; Rádio Východ a Rádio Expres.“
Úloha č. 14 – 467: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania (spoločnosti KID, a. s., Poprad)
rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/47 v správnom konaní č. 197-LO/D-1541/2004
zo dňa 6.7.2004 a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 24)
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SK: 238-LO/D-1757/2004 zo dňa 02.08.2004
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/28 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie
a zmeny počtu prípojok
ÚK: DUOSAT, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 04-14/24.448: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č.
238-LO/D-1757/2004 zo dňa 2. 8. 2004 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č.
TKR/28 z dôvodu zmeny v územnom rozsahu a zmeny v počte prípojok účastníka konania –
spoločnosti:
DUOSAT, spol. s r. o.
Galbavého 1
841 01 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/28 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/28/94 zo dňa 30.11.1994 v znení zmien
vykonaných rozhodnutím č. TKR/28/RZL/171/99 zo dňa 11.01.1999, rozhodnutím č.
TKR/28/RZL/373/2001 zo dňa 21.08.2001a rozhodnutím č. TKR/28/RZL/799/2003 zo dňa
04.11.2003 sa menia takto:
1) v bode 1. sa vypúšťa text „388/2001-1 27.06.2001 Studienka 220“,
2) v bode 2. sa vypúšťajú slová „obec Studienka,“,
3) bod 3. sa mení a znie:
„3. Počet prípojok:
Trenčín
1141
Záhorská Bystrica
94
Zubák
159
Dolné Kočkovce
306
__________________________
Spolu
1700“,

4) v bode 4. sa vypúšťa text „ Studienka: televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV
MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, ORF 1, ORF 2, SAT 1, RTL, PRO7 rozhlasové
programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio ROCK FM, RÁDIO DÚHA,
FUN RADIO.
Úloha č. 14 – 468: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č.
TKR/28, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti. DUOSAT, spol. s r. o. a vyzve ho na úhradu
správneho poplatku.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 25)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia licencie na rozhlasové vysielanie č.
R/37 vysielateľa RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
z dôvodu, že vysielateľ nepretržite viac ako 30 dní.
Uznesenie č. 04-14/25.449: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) sa zaoberala
materiálom Kancelárie Rady vo veci návrhu na začatie správneho konania vo veci možného odňatia
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frekvencie 100,3 MHz a rozhodla, že správne konanie nezačne.
Úloha č. 14 – 469: Vzhľadom na rozhodnutie Rady nie je určená žiadna úloha.
K bodu 26)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. e)
zákona č. 308/2000 Z.z.
Prevádzkovateľ retransmisie: TES – SLOVAKIA, s.r.o., Kragujevská 4, 010 01 Žilina
Uznesenie č. 04-14/26.450: 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 TES – SLOVAKIA,
s.r.o., Kragujevská 4, 010 01 Žilina, vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. e)
zákona č. 308/2000 Z. z. dôvodu, že pravdepodobne nemá uzatvorenú s každým užívateľom typovú
zmluvu.
Úloha č. 14 – 470: Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania
a zaobstará všetky údaje a doklady, ktoré sú nevyhnutné na zistenie skutočného stavu veci.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 27)
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného uloženia sankcie podľa § 67 ods. 9 zákona č.
308/2000 Z.z. z dôvodu prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia proti spoločnosti Laštek s.r.o.,
Omšenie 330, 914 43
Uznesenie č. 04-14/27.451: 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 spoločnosti Laštek s.r.o., Omšenie 330, 914 43, vo
veci možného prevádzkovania retransmisie prostredníctvom KDS v obci Omšenie bez oprávnenia.
Súčasne nariaďuje ústne pojednávanie na deň 21. 09. 2004 o ... hod.
Úloha č. 14 – 471: Kancelária Rady písomne oznámi spoločnosti Laštek s.r.o., Omšenie začiatok
správneho konania a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 21. 09. 2004 o
...........
T: 03. 09. 2004
Z: LO
K bodu 28)
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 37/2004 o monitorovaní vysielania Studio Plus TV
(monitorované dni: 23. a 27. 6. 2004)
Vysielateľ: František Kováts, Studio Plus TV, Veľký Meder

číslo licencie: T/42

Uznesenie č. 04-14/28.452: 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. 37/2004/TV z monitorovania Studia Plus začína správne konanie voči vysielateľovi František
Kováts, Studio Plus TV, Veľký Meder, vo veci možného porušenia § 16 písm. k ) zákona č. 308/2000
Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 23.6.2004 a 27.6.2004 nebola televízna programová služba trvalo
označená nezameniteľným obrazovým symbolom (logom).
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Úloha č. 14 – 472: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre
rozhodnutie vo veci.
T: 31. 08. 2004
Z: PKO
K bodu 29)
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č.7/2004/RO o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM
(monitorované dni -7.6.,8.6.,9.6.,10.6.,11.6.,12.6.,13.6.,14.6.2004 – 24 hod.vysielanie)

Vysielateľ: Rádio Nitra, spol. s.r.o.

číslo licencie: R/37

Uznesenie č. 04-14/29.453: 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. 7/2004/RO o monitorovaní Rádia Hviezda FM začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio
Nitra, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. e ) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým,
že vysielateľ na vyžiadanie Rady neposkytol
záznamy z vysielania zo dňa
7.6.,8.6.,9.6.,10.6.,11.6.,12.6.,13.6. a 14.6.2004.
Úloha č. 14 – 473: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.

oznámi účastníkovi konania, Rádio Nitra, spol. s.r.o., začiatok správneho konania a zabezpečí
nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.
T: 31. 08. 2004

Z: PKO

K bodu 30)
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 41/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV Banská Bystrica
(monitorované dni: 7.6., 8.6., 12.6., 13.6. 2004)
Vysielateľ: Milan Janovec
číslo licencie: T/130
Uznesenie č. 04-14/30.454: 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. 41/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV Banská Bystrica začína správne konanie voči
vysielateľovi Milan Janovec vo veci možného porušenia § 16 písm. e ) zákona č. 308/2000 Z. z.
v súvislosti s tým, že vysielateľ na vyžiadanie Rady neposkytol záznamy z vysielania zo dňa 7.6.,
8.6.,12.6. a 13.6.2004 v plnom časovom rozsahu.
Úloha č. 14 – 474: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
účastníkovi konania, Milan Janovec, začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.
T: 31. 08. 2004
Z: PKO
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Uznesenie č. 04-14/30.455: 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. 41/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV Banská Bystrica začína správne konanie voči
vysielateľovi Milan Janovec vo veci možného porušenia § 16 písm. k ) zákona č. 308/2000 Z. z.
v súvislosti s tým, že v dňoch 7.6.2004 a 8.6.2004 nebola televízna programová služba trvalo označená
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom).
Úloha č. 14 – 475: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania, Milan Janovec, začiatok správneho konania a zabezpečí

nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.
T: 31. 08. 2004

Z: PKO

Uznesenie č. 04-14/30.456: 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. 41/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV Banská Bystrica začína správne konanie voči
vysielateľovi Milan Janovec vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.
v súvislosti s tým, že vysielateľ dňa 8.6.2004 odvysielal v rámci programu „Podunajsko“ slovné
a obrazové informácie o hoteli Európa, ktoré boli skrytou reklamou v zmysle § 32 ods. 13 zákona č.
308/2000 Z. z.
Úloha č. 14 – 476: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania, Milan Janovec, začiatok správneho konania a zabezpečí

nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.
T: 31. 08. 2004

Z: PKO

Uznesenie č. 04-14/30.457: 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. 41/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV Banská Bystrica začína správne konanie voči
vysielateľovi Milan Janovec vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
v súvislosti s tým, že v dňoch 7.6.2004 a 8.6.2004 zaradil do vysielania upútavku na seriál rozhovorov
o Južnom Sudáne a dňa 7.6.2004 upútavku na reláciu Tichá hodinka bez zreteľného oddelenia od
ostatných zložiek programovej služby.
Úloha č. 14 – 477: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
účastníkovi konania, Milan Janovec, začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.
T: 31. 08. 2004
Z: PKO
K bodu 31)
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 43/2004/TV o monitorovaní vysielania Info kanál Pliešovce
(monitorované dni: 2.6.2004)
Vysielateľ: Info kanál Pliešovce s.r.o.
číslo licencie: T/95
Uznesenie č. 04-14/31.458: 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
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„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy
č. 43/2004/TV z monitorovania televízneho vysielania Info kanála Pliešovce, začína správne konanie
voči spoločnosti Info kanál Pliešovce, s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. k) zákona č.
308/2000 Z. z. v súvislosti s neoznačovaním programovej služby nezameniteľným obrazovým
symbolom logom.
Úloha č. 14 – 478: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
účastníkovi konania spoločnosti Info kanál Pliešovce, s.r.o. začiatok správneho konania a zabezpečí
nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutia vo veci.
T: 31. 08. 2004
Z: PKO
K bodu 32)
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosti č.1204/90-2004 z 19.5.2004 a 1304/99-2004 z 1.6.2004 sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu TV JOJ- rozsah reklamy počas jednej celej hodiny od 20.00 do 21.00 h
v dňoch 16. a 23. 5.2004)
Správa o šetrení sťažností č.1204/90-2004 a 1304/99-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Bratislava
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 04-14/32.459: 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. 1204/90-2004, 1304/99-2004 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC
TV, s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s prekročením zákonom stanoveného časového rozsahu pre vysielanie reklamy v dňoch 16.5.2004
v čase od 20:00 do 21:00 hod. a 23. 5. 2004 v čase od 20:00 do 21:00 hod.
Úloha č. 14 – 479: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
účastníkovi konania, začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre
rozhodnutie vo veci. Kancelária Rady spracuje analýzu zákona č. 152/1998 z. z. o sťažnostiach.
T: 31. 08. 2004
Z: PKO
K bodu 33)
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 1208-93/2004 zo dňa 9.5.2004
sťažovateľ: fyzická osoba
(odvysielanie upútavky na americký seriál Spiderman )
Správa o šetrení sťažnosti č.1208-93/2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. Bratislava
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 04-14/33.460: 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. 1208/93-2004 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o.,
Bratislava vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na článok VI
ods. 5 JSO v súvislosti s odvysielaním úpútavky na animovaný seriál „Spiderman“ nesúci označenie
nevhodný pre maloletých do 7 rokov po detskom programe dňa 9.5.2004 o cca 7:24 hod.
Úloha č. 14 – 480: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
účastníkovi konania, začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre
rozhodnutie vo veci.
T: 31. 08. 2004
Z: PKO
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Uznesenie č. 04-14/33.461: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú
pod č. 1208/93-2004, vedenú voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., Bratislava a uznala ju v zmysle § 19
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.
K bodu 34)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1384/104-2004 zo dňa 11.6.2004 sťažovateľ: Matica slovenská
(na vysielanie programu Pod lampou )
Správa o šetrení sťažnosti č. 1384/104-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 04-14/34.462: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú
pod č. 1384/104-2004, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenská televízia a uznala ju
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.
Úloha č. 14 – 481: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle uznesenia Rady.
T: 31. 08. 2004
Z: PgO
K bodu 35)
Kontrolný monitoring
Správa č.38/04/TV o monitorovaní vysielania Infoštúdia mesta Dolný Kubín
(monitorovaný deň 2.7. a 7.7.2004)
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.,
číslo licencie: T/86
Uznesenie č. 04-14/35.463: 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. 38/2004/TV o monitorovaní Infoštúdia mesta Dolný Kubín z dní 2.7. a 7.7.2004 konštatovala, že
v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Úloha č. 14 – 482: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. zašle
vysielateľovi (Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.,) prijaté uznesenie.
T: 31. 08. 2004
Z: PgO
K bodu 36)
Kontrolný monitoring
Správa č.40/2004/TV o monitorovaní televíznej programovej služby INFOKANÁL
(monitorovaný deň: 16.6.2004)
Vysielateľ: PROGRES-Telekomunikačné stavby, s.r.o, Bratislava
číslo licencie: T/102
Uznesenie č. 04-14/36.464: 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. 40/2004/TV o monitorvaní televíznej programovej služby Infokanál z dňa 16.6.2004 konštatovala,
že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
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Úloha č. 14 – 483: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. zašle
vysielateľovi (PROGRES-Telekomunikačné stavby, s.r.o, Bratislava) prijaté uznesenie.
T: 31. 08. 2004
Z: PgO
K bodu 37)
Sťažnosť č.1386/102-2004 zo dňa 14.6.2004, sťažovatelia: štyri fyzické osoby
na vysielanie STV, program Miluj blížneho svojho a následnú besedu k filmu v programe Pod lampou
(Monitorovaný deň: 24.5.2004)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 04-14/37.465: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú
pod č. 1386/102-2004, vedenú voči Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona a uznala ju
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.
Úloha č. 14 – 484: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle uznesenia Rady.
T: 31. 08. 2004
Z: PgO
K bodu 38)
Sťažnosť č.1472/108-2004 zo dňa 24.6.2004, sťažovateľ: právnická osoba
na upútavku STV Slovensko hľadá superstar a na program Informácia pre tipujúcich
(Monitorovaný deň: 20.6.2004)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 04-14/38.466: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú
pod č. 1472/108-2004, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenská televízia uznala ju
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.
Úloha č. 14 – 485: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle uznesenia Rady.
T: 31. 08. 2004
Z: PgO
K bodu 39)
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1453/107-2004 zo dňa 23.6. 2004, sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie TV Markíza, Televízne noviny z dňa 8.6.2004
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 04-14/39.467: 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
sťažnosti č. 1453/107-2004 zo dňa 23.6. 2004 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZASLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné pre možné porušenie § 16 písm.b/ zákona č. 308/2000 Z.z.
v súvislosti s odvysielaním príspevku „Zbil prváka“ v programe Televízne noviny dňa 8. 6. 2004.
Úloha č. 14 – 486: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre
rozhodnutie vo veci.
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T: 31. 08. 2004

Z: PKO

K bodu 40)
Sťažnosť č. 1587/113-2004
sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie Rádia EXPRES a Rádia TWIST (skladba interpreta Eamona – I Don´t Want You Back)
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.
číslo licencie: R/66
RADIO TWIST, a.s., Bratislava
číslo licencie: R/70
Uznesenie č. 04-14/40.468: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní správy
o šetrení sťažnosti č.1587/113-2004 začína správne konanie voči vysielateľovi D.EXPRES a.s. vo veci
možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním piesne „I don´t
want you back“ interpreta EAMONA, obsahujúcej vulgarizmy, odvysielanej dňa 12.07.2004 o 14:38
hod. a 19:09 hod. a dňa 14.07.2004 o 11:09 hod a 15:38 hod..
Úloha č. 14 – 487: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre
rozhodnutie vo veci.
T: 31. 08. 2004
Z: PKO
K bodu 41)
Kontrolný monitoring
Správa č.8/2004/RO o monitorovaní vysielania Rádia Flash
(monitorované dni -14.6.a 16.6.2004 – 24 hod.vysielanie)
Vysielateľ: Flash Prešov s.r.o.,

číslo licencie: R/74

Uznesenie č. 04-14/41.469: 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. 8/2004/RO o monitorovaní vysielania Rádia Flash z dní 14.6.2004 a 16.6.2004 konštatovala, že
v monitorovanom, vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Úloha č. 14 – 488: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. zašle
vysielateľovi (Flash Prešov s.r.o.,) prijaté uznesenie.
T: 31. 08. 2004
Z: PgO
K bodu 42)
Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona
SK č.:180-PgO/O-1077/2004 zo dňa 22.06.2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1032/83-2004 a 1040/82-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV
Markíza, (dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.), monitorované dni: 09.03.2004
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s.r.o.
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 04-14/42.470: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 180-PgO/O-1077/2004 Markíza- Slovakia, spol. s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
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že nezabezpečil nestrannosť príspevku „Obvinenie“, odvysielaného dňa 9.3.2004 v spravodajskom
programe Televízne noviny,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. 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.“
Úloha č. 14 – 489: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. . vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenie na porušenie zákona a doručí ho
účastníkovi konania.
T: 24. 09. 2004
Z: PKO
K bodu 43)
Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona a pokuty
SK č.:201-PgO/O-1172/2004 zo dňa 06.07.2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1201/94-2004 a 1205/91-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV
JOJ, (dodržiavanie § 20 ods. 4 a § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.), monitorované dni: 09.05.2004
ÚK: MAC TV, s.r.o.
číslo licencie: T/39
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 hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z..
Ak vysielateľ opakovane poruší povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený, Rada podľa § 64 ods.
2 prvej vety uloží pokutu. Rozpätie pokuty za opakované porušenie ustanovení § 20 ods. 5 zákona č.
308/2000 Z. z. je podľa § 67 ods. 3 písm. d) sankcia – pokuta vo výške od 20 000 Sk do 2 000 000
Sk. Pri stanovovaní výšky pokuty Rada postupovala podľa ustanovenia § 64 ods. 2 tretej vety zákona
č. 308/2000 Z. z a pokutu určila vo výške 20 000.- Sk.
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 20 000.-Sk za opakované porušenie ustanovení § 20 ods. 5
zákona č. 308/2000 Z.z..
Uznesenie č. 04-14/43.471: 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. 201-PgO/O-1172/2004, spoločnosť MAC TV, s.r.o. ,Bratislava
I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 9.5. 2004 o cca 8.37 hod. bezprostredne po skončení programu určenému detskému divákovi
zaradil do vysielania upútavku na seriál Tarzan a následne seriál Tarzan (označený ako nevhodný pre
maloletých do 12 rokov), čím vysielateľ nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu- upozornenie na porušenie
zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
II. opakovane porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
tým,
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že pri odvysielaní upútavky na seriál Tarzan a následnym odvysielaním seriálu „Tarzan“ dňa
9.5.2004 o cca 8.37 hod., bezprostredne po skončení detského programu určeného pre
detského diváka neuplatnil čl. VI. ods. 4 Jednotný systém označovania programov v súlade
s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 určila Rada,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 20 000 ,- Sk, slovom dvadsaťtisíc slovenských
korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.
Úloha č. 14 – 490: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a upozornenie na porušenie zákona
a doručí ho účastníkovi konania.
T: 24. 09. 2004
Z:PKO
K bodu 44)
Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.:137-PgO/O-834/2004 zo dňa 04.05.2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 514/40-2004 smerujúcej proti vysielaniu vysielateľa na
základe zákona Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 20 ods. 3 a § 20 ods. 4 a § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
monitorované dni: 29.01.2004
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 hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z..
Ak vysielateľ opakovane poruší povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený, Rada podľa § 64 ods.
2 prvej vety uloží pokutu. Rozpätie pokuty za opakované porušenie ustanovení § 20 ods. 5 zákona č.
308/2000 Z. z. je podľa § 67 ods. 3 písm. d) sankcia – pokuta vo výške od 20 000 Sk do 2 000 000
Sk. Pri stanovovaní výšky pokuty Rada postupovala podľa ustanovenia § 64 ods. 2 tretej vety zákona
č. 308/2000 Z. z a pokutu určila vo výške 50 000,- Sk.
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 50 000,- Sk za opakované porušenie ustanovení § 20 ods.
5 zákona č. 308/2000 Z.z..
Uznesenie č. 04-14/44.472: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 137-PgO/O-834/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,
I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 29.1.2004 o cca 13.20 hod. v repríze odvysielal program Metro, v ktorom boli použité
vulgárne výrazy, ktoré by mohli ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo
narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav,
za čo mu ukladá
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67
ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 50 000 ,- Sk, slovom päťdestiattisíc slovenských
korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.
II. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
tým,
že dňa 29. 1. 2004 o cca 13.20 hod. v repríze odvysielal program Metro, v ktorom boli obsiahnuté
vulgárne výrazy, čím vysielateľ nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu- upozornenie na porušenie
zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
III. opakovane porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
tým,
že dňa 29. 1. 2004 o cca 13.20 hod. odvysielal na programovom okruhu STV 2 v repríze program
Metro, ktorý nebol označený žiadnou informáciou o nevhodnosti a neprístupnosti pre vekovú skupinu
maloletých napriek tomu, že v zmysle Jednotného systému označovania
programov a podmienok jeho uplatňovania, určeného na základe § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.
Radou, išlo o program nevhodný a neprístupný pre maloletých,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 50 000 ,- Sk, slovom päťdestiattisíc slovenských
korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.
Úloha č. 14 – 491: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a upozornenie na porušenie zákona
a doručí ho účastníkovi konania vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii
T: 24. 09.2004
Z:PKO
K bodu 45)
Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 161-PgO/O-993/2004 zo dňa 04.05.2004
Doplnenie: Správa č. 25/2004/TV o monitorovaní vysielania vysielateľa na základe zákona Slovenskej
televízie
(dodržiavanie § 35 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 28.04.2004, 02.05.2004, 03.05.2004, 06.05.2004, 08.05.2004, 09.05.2004 )
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 § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z..
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z..
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Ak vysielateľ opakovane poruší povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený, Rada podľa § 64 ods.
2 prvej vety uloží pokutu. Rozpätie pokuty za opakované porušenie ustanovení § 35 ods. 2 zákona č.
308/2000 Z. z. je podľa § 67 ods. 3 písm. d) sankcia – pokuta určená podľa § 67 ods. 5 písm. a)
zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške od 100 000 Sk do 5 000 000 Sk. Pri stanovovaní výšky pokuty
Rada postupovala podľa ustanovenia § 64 ods. 2 tretej vety zákona č. 308/2000 Z. z a pokutu určila
vo výške 200 000.- Sk.
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 200 000.- Sk za opakované porušenie ustanovení § 35
ods.2 zákona č. 308/2000 Z.z..
Uznesenie č. 04-14/45.473: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 161-PgO/O-993/2004, vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia (ďalej
len „účastník konania“)
opakovane porušil
§ 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým, že dňa 9.5.2004 odvysielal reklamu v reklamnej prestávke počas druhej tretiny (v 18. min. 41.
sek.) hokejového zápasu Švédsko – Kanada, ktorá zasahovala do priebehu zápasu po skončení
reklamnej prestávky.
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: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.
Úloha č. 14 – 492: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii.
T: 24. 09. 2004
Z: PKO
K bodu 46)
Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.:163-PgO/O-995/2004 zo dňa 08.06.2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 996/73-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 17.04.2004)
ÚK: MAC TV, s.r.o. .
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 04-14/46.474: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 163-PgO/O-995/2004, spoločnosť MAC TV, s.r.o. ,Bratislava
opakovane porušil
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na článok XI. ods. 1
Jednotného systému označovania
tým,
že dňa 17. 4. 2004 o cca 19.30-19.48 hod. odvysielal v spravodajskom programe Noviny TV JOJ
príspevok „HIV medzi pornohercami “ , v ktorom boli použité obrazové príspevky v rozsahu, ktorý
nebol nevyhnutný pre pochopenie informácie vyplývajúcej z predmetného príspevku, ktorý, vzhľadom
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na danú skutočnosť mohol ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť
ich duševné zdravie a emocionálny stav,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67
ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 250 000,- Sk, slovom dvestopäťdestiattisíc
slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.
Úloha č. 14 – 493: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania
spoločnosti MAC TV, s.r.o.
T: 24. 09. 2004
Z:PKO
K bodu 47)
Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona
SK č.:170-PgO/O-1046/2004 zo dňa 08.06.2004
Doplnenie: Správa č. 26/2004 o monitorovaní vysielania NTV Nesvady
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 16.04.2004, 23.04.2004 )
ÚK: NTV Nesvady, s.r.o.
číslo licencie: T/128
Uznesenie č. 04-14/47.475: 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 účastník
správneho konania č. 170-PgO/O-1046/2004 NTV Nesvady spol. s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že v dňoch 16.4.2004 a 23.4.2004 nebola televízna programová služba trvalo označená
nezameniteľným obrazovým symbolom,
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.“
Úloha č. 14 – 494: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. . vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho
účastníkovi konania.
T: 24.9.2004
Z:PKO
K bodu 48)
Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona
SK č.:147-PgO/O-897/2004 zo dňa 18.05.2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 952/70-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 33 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 20.04.2004)
ÚK: MAC TV, s.r.o. .
číslo licencie: T/39
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Uznesenie č. 04-14/48.476: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a 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. 147-PgO/O-897/2004, spoločnosť MAC TV, s.r.o. ,Bratislava
porušil
povinnosť ustanovenú v § 33 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 20. 4. 2004 o cca 20.40 hod odvysielal v reklamnom bloku reklamu na alkoholický nápoj,
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.“
Úloha č. 14 – 495: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho
účastníkovi konania.
T: 24.9.2004
Z:PKO
K bodu 49)
Správne konanie
Návrh na zastavenie správneho konania
SK č.:66-PgO/O-479/2004 zo dňa 09.03.2004
Doplnenie: Správa č. 1/2004RO o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM
(dodržiavanie § 19 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 30.01.2004)
ÚK: RADIO Nitra, s.r.o.
číslo licencie: R/37
Uznesenie č. 04-14/49.477: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a 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. 66-PgO/O-479/2004 vedené voči spoločnosti Rádio Nitra, spol. s. r. o. podľa § 30 písm.
h/zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Úloha č. 14 – 496: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
zastavenie konania účastníkovi konania Rádio Nitra, spol. s. r. o.
T: 24. 09. 2004
Z:PKO
K bodu 50)
Správne konanie
Návrh na zastavenie správneho konania
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
Návrh na začatie správneho konania
SK č.:65-PgO/O-478/2004 zo dňa 09.03.2004
Doplnenie: Správa č. 1/2004RO o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM
(dodržiavanie § 32 ods. 12 a § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 30.01.2004, 06.02.2004)
ÚK: RADIO Nitra, s.r.o.
číslo licencie: R/37
Uznesenie č. 04-14/50.478: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
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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. 66-PgO/O-479/2004 vedené voči spoločnosti Rádio Nitra, spol. s. r. o. sa vo veci možného
porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním slovnej informácie v znení
„Navštívte nitrianske kiná Orbis a Pallace a prežite dokonalý priestorový zvuk!“ – v dňoch 30.1 2004
o cca 17:49 hod. a 6.2.2004 o cca 10:42 hod. a 17:25 hod. podľa § 30 písm. h/zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Úloha č. 14 – 497: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
zastavenie konania účastníkovi konania Rádio Nitra, spol. s. r. o.
T: 24. 09. 2004
Z: PKO
Uznesenie č. 04-14/50.479.: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní správy
č. 1/2004/RO o monitorovaní vysielania Rádia Hviezda FM začína správne konanie voči vysielateľovi
Rádio Nitra, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s tým, že v dňoch 30.1.2004 o cca 17:49 a 6.2.2004 o cca 10:42 hod. a 17:25 zaradil do vysielania
slovnú informáciu „ Navštívte nitrianske kiná Orbis a Pallace a prežite dokonalý priestorový zvuk!“
bez zreteľného oddelenia od ostatných zložiek programovej služby.
Úloha č. 14 – 498: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi
účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre
rozhodnutie vo veci.
T: 31. 08. 2004
Z: PKO
Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka
konania došlo k opakovanému porušeniu § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z..
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z..
Ak vysielateľ opakovane poruší povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený, Rada podľa § 64 ods.
2 prvej vety uloží pokutu. Rozpätie pokuty za opakované porušenie ustanovení § 32 ods. 12 zákona č.
308/2000 Z. z. je podľa § 67 ods. 3 písm. d) sankcia – pokuta určená podľa § 67 ods. 5 písm. a)
zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške od 100 000 Sk do 5 000 000 Sk. Pri stanovovaní výšky pokuty
Rada postupovala podľa ustanovenia § 64 ods. 2 tretej vety zákona č. 308/2000 Z. z a pokutu určila
vo výške 100 000 .- Sk.
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 100 000.- Sk za opakované porušenie ustanovení § 32 ods.
12 zákona č. 308/2000 Z.z..
Uznesenie č. 04-14/50.480: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a 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. 65-PgO/O-478/2004, Rádio Nitra, spol. s. r. o.,
opakovane porušil

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 6.2.2004 o cca
23:00 v programe Jazz today odvysielal informácie, ktoré boli skrytou reklamou podľa § 32
ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.
za čo mu ukladá
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa §
67 ods. 5 písm. a/ zák.č. 308/2000 Z.z., vo výške l00 000,- Sk, slovom jednostotisíc Sk.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.
Úloha č. 14 – 499: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - pokuty a doručí ho účastníkovi konania Rádio
Nitra, spol. s. r. o.
T: 24. 09. 2004
Z: PKO
K bodu 51)
Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.:162-PgO/O-994/2004 zo dňa 08.06.2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1158/83-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 a 20 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 30.07.2004)
ÚK: MAC TV, s.r.o.
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 04-14/51.481: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a 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. 162-PgO/O-994/2004, spoločnosť MAC TV, s.r.o. , Bratislava
porušil
I. povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 2, písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že bezdôvodne zobrazil scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôraznil skutočný priebeh
umierania,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67
ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100 000,- Sk, slovom jednostotisíc slovenských
korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.
II. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že nezabezpečil, aby sa nevysielal program, ktorý mohol narušiť psychický alebo morálny vývin
maloletých tým, že obsahoval hrubé, neodôvodnené násilie,
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.“
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.
Úloha č. 14 – 500: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania
spoločnosti MAC TV, s.r.o.
T: 24. 09. 2004
Z: PKO
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K bodu 52)

Správne konanie
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.:121-PgO/O-743/2004 zo dňa 20.04.2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 702/57-2004 smerujúcej proti vysielaniu vysielateľa na
základe zákona Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 20 ods. 3, § 20 ods. 4 a § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 18.03.2004 )
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 hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z..
Ak vysielateľ opakovane poruší povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený, Rada podľa § 64 ods.
2 prvej vety uloží pokutu. Rozpätie pokuty za opakované porušenie ustanovení § 20 ods. 5 zákona č.
308/2000 Z. z. je podľa § 67 ods. 3 písm. d) sankcia – pokuta vo výške od 20 000 Sk do 2 000 000
Sk. Pri stanovovaní výšky pokuty Rada postupovala podľa ustanovenia § 64 ods. 2 tretej vety zákona
č. 308/2000 Z. z a pokutu určila vo výške 50 000,- Sk.
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty .... Sk za opakované porušenie ustanovení § 20 ods. 5
zákona č. 308/2000 Z.z..
Uznesenie č. 04-14/52.482: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 121-PgO/O-743/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,
I. opakovane porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 18.3.2004 o cca 20.00 hod. odvysielal program Sestrička Betty, ktorý by mohol svojim
obsahom ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné
zdravie a emocionálny stav,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67
ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 50 000,- Sk, slovom päťdetiastisíc slovenských
korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.
II. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
tým,
že dňa 18.3.2004 o cca 20.00 hod. odvysielal program Sestrička Betty, bez zohľadnenia jeho vekovej
vhodnosti pre maloletých pri jeho zaradení do programu,
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
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porušenie sa sankcia uložila.“
III. opakovane porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
tým,
že pri klasifikácií programu Sestrička Betty, odvysielaného dňa 18.3.2004 o cca 20.00 hod., neuplatnil
Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 určila Rada
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 50 000,- Sk, slovom päťdetiastisíc slovenských
korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.
Úloha č. 14 – 501: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a upozornenia na porušenie zákona
a doručí ho účastníkovi konania vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii
T: 24. 09. 2004
Z:PKO
K bodu 53)
Návrh na jesennný komparatívny monitoring hlavných spravodajských programov v plnoformátových
televíznych staniciach – STV, TV Markíza, TV JOJ a to predovšetkým z pohľadu napĺňania §16
ods.b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, podľa ktorého je vysielateľ povinný
"zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov a politickopublicistických
programov; názory a hodnotiace komentáre musia byť oddelené od informácií spravodajského
charakteru."
Uznesenie č. 04-14/53.483: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje realizáciu monitoringu
podľa materiálu: "Projekt: Komparatívny monitoring spravodajstva plnoformátových televíznych
staníc - STV, TV Markíza, TV JOJ" a vzhľadom na kapacitné možnosti Programového odboru
schvaľuje presun realizácie plánovaných komparatívnych monitoringov programov podľa pôvodu
produkcie a programov vo verejnom záujme na rok 2005. Rada zároveň navrhla rozšíriť monitoring
spravodajstva o televíziu TA3.
Monitoring spravodajstva bude Kancelária Rady realizovať v termíne do konca roku 2004 a výsledky
tohto monitoringu predloží najneskôr v januári 2005.

K bodu 54) - Rôzne
1/ Rada sa zaoberala návrhom Dodatku Správy o stave vysielania a o činnosti Rady za rok 2003.

Uznesenie č. 04-14/54.484.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predložený
Dodatok k Správe o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie za rok 2003.
Úloha č. 14 – 502: Rozmnožiť Dodatok k Správe o stave vysielania a o činnosti Rady pre vysielanie
za rok 2003 a doručiť ho do NR SR.
T: v súčinnosti s kanceláriou NR SR
Z: RK
2/ Rada sa zaoberala žiadosťou OZ Predator o umožnenie prítomnosti jej zástupcov na prerokovaní
ich sťažnosti a umožňuje prítomnosť dvom zástupcom na prerokovávaní tejto sťažnosti.
Úloha č. 14 – 503: Kancelária Rady oznámi OZ Predator termín prejednávania sťažnosti a pozve
zástupcov OZ Predator na predmetné zasadnutie Rady.
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T: v spojitosti s termínom zasadnutia Rady

Z: PgO

3/ Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti členov Rady na
zasadnutiach pričom prihliadla aj na prehľad účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci
JÚL 2004 a v zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č.
1114 rozhodla o poskytnutí odmeny za mesiac júl 2004 v plnej výške všetkým členom Rady.
Úloha č. 14-504: Kancelária Rady zabezpečí vyplatenie odmien obvyklým spôsobom.
T: výplatný termín za august 2004
Z: OEV
4/ Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie úpravu rozpočtu v zmysle opatrenia MF SR č.
4 a poveruje Kanceláriu Rady doriešením úpravy rozpočtu s MF SR.
Úloha č 14-505.: Kancelária Rady zabezpečí doriešenie úpravy rozpočtu rokovaním s MF SR.
Termín: v súčinnosti s MF SR
Z: OEV
5/ Rada sa oboznámila s dožiadaním Prezídia PZ súvisiacim s preverovaním podozrenia zo spáchania
trestného činu – porušovania autorských práv a berie ho na vedomie.
6/ Rada sa oboznámila s písomným stanoviskom TÚ SR ohľadom frekvencie K 50 Bratislava
z ktorého vyplýva, že túto frekvenciu je možné prideliť vysielateľom televíznej programovej služby
s časovým obmedzením do 30.6.2006.
7/ Rada sa oboznámila s návrhom na určenie platových náležitostí riaditeľa Kancelárie Rady
a predmetný návrh schvaľuje v znení predloženom predsedníčkou Rady.

8/ Návrh na vrátenie časti správneho poplatku D.EXPRES, a.s., Bratislava.
Uznesenie č.04-14/54.485.8: 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. 184-LO/D-1313/2004 zo dňa 02.06.2004 vo veci
zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie
99,7 MHz Nové Mesto n/Váhom vysielateľa:
D.EXPRES, a.s.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 10 ods. 2 zákona č. 145/2000 Z.z. o správnych poplatkoch
vracia
preplatok správneho poplatku, zaplateného účastníkom konania D.EXPRES, a.s., Bratislava, dňa
15.07.2004 prevodom na účet číslo 7000088972/8180, variabilný symbol 1313, vo výške 5.000,- Sk
(slovom päťtisíc slovenských korún).
Úloha č.: 14-506: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o vrátení správneho poplatku v
správnom konaní č. 184-LO/D-1313/2004 a zašle ho účastníkovi konania.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
9/ Žiadosť vysielateľa RADIO Nitra, spol. s r.o., Nitra, o odňatie licencie.
Uznesenie č.04-14/54.486.9:
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Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len “Rada”) 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.”) v správnom konaní č. 248-LO/D-1877/2004
zo dňa 24.08.2004 posúdila žiadosť o odňatie licencie na rozhlasové vysielanie č. R/37 vysielateľa:
RADIO Nitra, spol. s r.o.
Štefánikova 46
949 01 Nitra
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
odníma licenciu č. R/37 na rozhlasové vysielanie
z dôvodu, že o to vysielateľ listom doručeným Rade dňa 24.08.2004 písomne požiadal.
Podľa § 54 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z., ak Rada rozhodla o odňatí licencie a toto rozhodnutie
nadobudlo právoplatnosť, vysielateľ je povinný licenciu a frekvenčné listy bezodkladne vrátiť Rade.
Úloha č.: 14-507: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o odňatí licencie v správnom
konaní č. 248-LO/D-1877/2004 a zašle ho účastníkovi konania.
T: 03. 09. 2004
Z: LO
*

*

*

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: Peter Abrahám
Overil: Peter Škultéty

Valéria Agócs
predsedníčka Rady

V Bratislave dňa 24. 08. 2004

pre vysielanie a retransmisiu

