
Zápisnica č. 17/2004 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa 5. 10. 2004 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu a z pokračovania 
prerušeného zasadnutia zo dňa 5. 10. 2004 - dňa 19. 10. 2004 o 9:30 hod. v sídle Rady 

pre vysielanie a retransmisiu 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Peter Abrahám – riaditeľ kancelárie  
Overovateľ: Peter Škultéty 
 
5. 10. 2004 
 
Schválenie programu. 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
K bodu 1) 
Kontrola plnenia úloh. 
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 571 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
dnešného zasadnutia sú splnené. 
 
Uznesenie č. 04-17/1.556: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Po schválení programu a kontrole plnenia úloh Rada uskutočnila ústne pojednávania 
10.20 - ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča 
10.40 - ÚK: TWIST, a.s., Bratislava, Devín a.s., Bratislava, ERG Media v zast., Jozef Majský a Eva  

        Majská v zast., 
11.00 - ÚK: CATV Tekov, s.r.o., Zlaté Moravce 
 
Po uskutočnení ústnych pojednávaní Rada diskutovala o právnych názoroch na aplikáciu ústavného 
zákona č. 357/2004 Z.z. v podmienkach Rady pre vysielanie a retransmisiu. Následne predsedníčka 
Rady uplatnila ustanovenie čl. 5 ods. 1 Rokovacieho poriadku Rady pre vysielanie a retransmisiu a na 
návrh nadpolovičnej väčšiny prítomných členov Rady zasadnutie prerušila do vypracovania 
záverečnej právnej analýzy ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. 
 
19. 10. 2004 
 
Rada pokračovala vo svojom zasadnutí zo dňa 5.10.2004. Oboznámila sa so záverečnou právnou 
analýzou Kancelárie RVR k uplatňovaniu ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v podmienkach Rady pre vysielanie a retransmisiu 
a berie ho na vedomie s tým, že ani jeden z členov Rady pre vysielanie a retransmisiu nevykonáva 
funkciu, ktorá je nezlučiteľná s jeho funkciou člena Rady. Následne Rada pokračovala vo svojom 
zasadnutí podľa schváleného programu. 
 
Pokračovanie programu: 
 
1/ Schálenie programu - pokračovanie. 
 
2/ SK: 205-LO/O-1190/2004 
vo veci možného porušenia § 16 písm. n) a § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča 
ÚP: 10.20  
 
3/ SK: 286-LO/D-2065/2004 zo dňa 23. 9. 2004    
vo veci žiadosti o licenciu na televízne vysielanie – návrh na zamietnutie žiadosti podľa  § 49 ods. 2 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.  
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ÚK: MESTO DETVA 
 
4/ SK: 241-LO/D-1738/2004 zo dňa 30. 7. 2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava 
 
5/ SK: 283-LO/D-2069/2004 zo dňa 23. 9. 2004 
vo veci žiadosti o poskytnutie predchádzajúceho súhlasu s nekódovaným spôsobom distribúcie 
modulácie TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
6/ SK: 272-LO/D-2005/2004 zo dňa 14. 9. 2004 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa  
ÚK: TWIST, a.s., Bratislava 
 
7/ SK: 284-LO/D-2053/2004 zo dňa 22. 9. 2004 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom káblového distribučného systému 
ÚK: City ONLINE, s.r.o., Bratislava 
 
8/ SK: 213-LO/D-1639/2004 zo dňa 19. 7. 2004 
vo veci zmeny registrácie č. TKR/152 - návrh na zastavenie správneho konania  
ÚK: CATV Tekov, s.r.o., Zlaté Moravce 
 
9/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 51/2004/TV o monitorovaní TV Markíza 
(monitorovaný program: upútavka Megakino zo dňa 12. 9. 2004) 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r. o .         číslo licencie: T/41 
 
10/ Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1599/118-2004 zo dňa 14. 7. 2004  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu: Aktuality – odvysielanie nekorektného príspevku) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1599/118-2004  smerujúcej proti vysielaniu Televízie Poprad 
(materiál preložený z predchádzajúceho  zasadnutia Rady dňa 21. 9. 2004) 
Vysielateľ: TV Poprad, s.r.o.   číslo licencie: T/123   
 
11/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1889/127-2004  zo dňa 25. 8. 2004  sťažovateľ: MH SR  
(na vysielanie programu  Správy STV zo dňa 1. 8. 2004 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1889/127-2004   smerujúcej proti vysielaniu  Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
12/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1870/126-2004  zo dňa 23. 8. 2004  sťažovateľ: MK SR  
(na vysielanie programu  Odpovede z obrazovky zo dňa 8. 8. 2004 a 15. 8. 2004 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1870/126-2004 smerujúcej proti vysielaniu  Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
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13/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č.  1843/121-2004 zo dňa 16. 8. 2004  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Noviny  z 12. 8. 2004 a Halušky jednej Lenušky zo 14. 8. 2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1843/121-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ a Slovenskému 
rozhlasu – Rádio Slovensko 
Vysielatelia: MAC TV, s.r.o., Bratislava   
                     Slovenský rozhlas,  vysielateľ na základe zákona    
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 50/04/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Malacky 
(monitorovaný deň: 26. 7. a 2. 8. 2004) 
Vysielateľ: Progres Malacky s.r.o.            číslo licencie: T/120 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Správa č.47/04/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové Mesto Bratislava 
(monitorované dni: 9. – 11. 9. 2004) 
Vysielateľ: Omega Plus, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/74 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č.48/04/TV o monitorovaní Bánovského televízneho vysielania  
(monitorované dni: 26. 8. a 2. 9. 2004) 
Vysielateľ: MKS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou  číslo licencie: T/71 
 
17/ Návrh na zastavenie správneho konania  
SK č.: 204-PgO/O-1175/2004 zo dňa 6. 7. 2004 
(dodržiavanie § 35 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň:   24. 4. – 9. 5. 2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
18/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 206-PgO/O-1193/2004 zo dňa 6. 7. 2004 
Doplnenie: Správy o šetrení sťažnosti č.1334/101-2004  
(dodržiavanie § 25 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 1. štvrťrok 2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
19/ Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 252-PgO/O-1354/2004 zo dňa 24. 8. 2004 
Doplnenie: Správy č. 37/2004/TV z monitorovania Studia Plus TV 
(dodržiavanie § 16 písm. k)  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 23. 6., 27. 6. 2004) 
ÚK: František Kováts - STUDIO PLUS TV, Veľký Meder  číslo licencie: T/42 
 
20/ Návrh na uloženie sankcie  - upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 255-PgO/O-1357/2004 zo dňa 24. 8. 2004 
Doplnenie: Správy č. 41/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV Banská Bystrica  
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 7. 6., 8. 6. 2004) 
ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča    číslo licencie: T/130 
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21/ Návrh na uloženie sankcie  - pokuty 
SK č.: 254-PgO/O-1356/2004 zo dňa 24. 8. 2004 
Doplnenie: Správy č. 41/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV Banská Bystrica  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 7.6., 8.6., 12.6. 13.6.2004) 
ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča    číslo licencie: T/130 
 
22/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní 5.10.2004 
1/ Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča     10.20 hod. 
2/ TWIST, a.s., Bratislava, Devín a.s., Bratislava,  
ERG Media v zast., Jozef Majský a Eva Majská v zast.,    10.40 hod. 
3/ CATV Tekov, s.r.o., Zlaté Moravce      11.00 hod. 
 
 

*     *     * 
 
K bodu 1) 
Schválenie programu. 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
  
K bodu 2) 
SK: 205-LO/O-1190/2004 
vo veci možného porušenia § 16 písm. n) a § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča 
ÚP: 05. 10. 2004 o 10:20 hod  
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. 10. 2004. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 04-17/2.557: 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. 205-LO/O-1190/2004, že účastník správneho konania – vysielateľ televíznej programovej služby s 
licenciou T/130: 
Milan Janovec – RTV 
Pod zámkom 29 
976 13 Slovenská Ľupča 

porušil 
§ 16 písm. n) a § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, 

 že nevysielal v súlade s udelenou licenciou podľa § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z., t.j. v súlade 
s časovým rozsahom vysielania a tým, že Rade neoznámil zmeny týkajúce sa údajov uvedených 
v žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. a nepredložil doklady o nich do 15 dní odo dňa ich vzniku týchto zmien 

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. 17 – 572: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 205-LO/O-
1190/2004 a zašle ho účastníkovi konania - Milan Janovec – RTV, Pod zámkom 29, 976 13 Slovenská 
Ľupča. 
T: 02. 11. 2004      Z: LO 
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K bodu 3) 
SK: 286-LO/D-2065/2004 zo dňa 23. 9. 2004    
vo veci žiadosti o licenciu na televízne vysielanie – návrh na zamietnutie žiadosti podľa  § 49 ods. 2 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: MESTO DETVA 
 
Uznesenie č. 04-17/3.558: 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 (správny poriadok) v správnom konaní č. 286-LO/D-2065/ 2004 zo 
dňa 23.09.2004 posúdila žiadosť o udelenie licencie v meste Detva žiadateľa: 
MESTO DETVA 
Mestský úrad  
J.G.Tajovského 7 
962 12 Detva 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č.  308/2000Z.z. a § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 49 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť o udelenie licencie  

zamieta 
vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nespĺňa podmienky uvedené v § 45 ods. 2 zákona. č. 308/2000 
Z. z.. z dôvodu, že nemá formu obchodnej spoločnosti. 
 
Úloha č. 17 – 573: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti vo veci 
udelenia licencie a zašle ho účastníkovi konania –Mestu Detva. 
T: 02. 11. 2004      Z: LO 
 
K bodu 4) 
SK: 241-LO/D-1738/2004 zo dňa 30. 7. 2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava 
 
 
Uznesenie č. 04-17/4.559:  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. 241-LO/D-
1738/2004  zo dňa 30. 7. 2004 posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/125 
z dôvodu zmeny programovej skladby vysielania účastníka konania - spoločnosti: 
C. E. N., s.r.o. 
Župné nám. 3,  
811 03 Bratislava 

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

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

mení 
licenciu  č. T/125 na televízne vysielanie nasledovne: 
Článok III ods. 1/ písm. b/ znie: 
„b/ Programové typy: (100%) 

1. Spravodajstvo: 60% 
2. Publicistika: 40% 

Odchýlka vo vysielaní programovej služby zameranej na vysielanie spravodajstva a publicistiky je 
prípustná do zachovania min. 60% spravodajstva.“ 
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Úloha č. 17 – 574: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie č. T- 125, zašle 
ho účasníikovi konania spoločnosti C.E.N., s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 02. 11. 2004      Z: LO 
 
K bodu 5) 
SK: 283-LO/D-2069/2004 zo dňa 23. 9. 2004 
vo veci žiadosti o poskytnutie predchádzajúceho súhlasu s nekódovaným spôsobom distribúcie 
modulácie TV MARKÍZA 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
Uznesenie č. 04-17/5.560: 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.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila v správnom konaní č. 283-LO/D-2069/2004 zo dňa 
23.9.2004 zmenu údajov uvedených v licencii na televízne vysielanie č. T/41 účastníka konania: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 334/18 
900 82  Blatné 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie: 
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/41 na televízne vysielanie 
nasledovne: 
Článok I bod 6 b) sa mení a znie: 
„Digitálne vysielanie prostredníctvom družice EUROBIRD 1, na pozícii 28,5° východnej dĺžky 
prevádzkovanej spoločnosťou Slovak Telecom, a.s., pričom vysielanie vlastných programov nebude 
kódované.“ 
 
Úloha č. 17 – 575: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania rozhodnutie o zmene licencie č. 
T/41 v správnom konaní č. 283-LO/D-2069/2004 zo dňa 23.9.2004 a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T:  02. 11. 2004      Z: LO 
 
K bodu 6) 
SK: 272-LO/D-2005/2004 zo dňa 14. 9. 2004 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa  
ÚK: TWIST, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-17/6.561: 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. 272-LO/D-2005/2004  zo dňa 14. 10. 2004 posúdila 
žiadosť o udelenie predbežného súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní a podielu na 
hlasovacích právach vysielateľa, doručenú Rade dňa  14. 10. 2004 účastníka konania: 
I.  RADIO TWIST, a.s.  

Šalviová 1 
821 01  Bratislava 

 
II.  ERG Media and Broadcasting Holding B.V.  

Locatellikade 1 
1076 Amsterdam 
Holandské kráľovstvo. 

 
III.  Ing. Jozef Majský 
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nar. 31. 8. 1967 
Topolčianska 31 
851 05 Bratislava 

 
IV.  Ing. Eva Majská 

nar. 27. 4. 1974 
Budatínska 33 
851 06 Bratislava 

V.  Devín, a.s. 
      Slovanské nábr. 42 
      841 10 Bratislava 
 

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

r o z h o d n u t i e: 
Rada v správnom konaní č. 272-LO/D-2004/2004 vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho 
súhlasu z dôvodu konania o predbežnej otázke, podľa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní 

prerušuje 
správne konanie č. 272-LO/D-2005/2004 vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Rada 
bude v konaní pokračovať, keď pominú prekážky konania. 
 
Úloha č. 17 – 576: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 272-LO/D-
2005/2004 a zašle ho účastníkom konania spoločnosti RADIO TWIST, a. s. 
T: 02. 11. 2004      Z: LO 
 
K bodu 7) 
7/ SK: 284-LO/D-2053/2004 zo dňa 22. 9. 2004 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom káblového distribučného systému 
ÚK: City ONLINE, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-17/7.562: 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 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 284-LO/D-2053/2004 zo dňa 
22.9.2004 posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných 
systémov v meste Bratislava, mestská časť Vrakuňa účastníka konania: 
City ONLINE, s.r.o. 
Ľudovíta Fullu 3112/7 
841 05  Bratislava 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní v znení neskorších predpisov 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: Bratislava, mestská časť Vrakuňa, Ráztočná ulica. 
2. Územný rozsah retransmisie: Bratislava, mestská časť Vrakuňa. 
3. Počet prípojok: 150. 
4. Ponuka programových služieb:  
 Základný súbor: 

- televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA 3, ORF 1, ORF 2, 
MT 1, MT 2, ČT 1, ČT 2, RAI DUE, RTVE, TV 5, 
Spektrum, Minimax, MusicBox, Hallmark Channel, 
Discovery Channel, Eurosport, MTV Europe, 
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Private Blue, Romantica, Galaxie Sport. 
- rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina, 

Rádio Devín, Rock FM Rádio, Rádio Twist, FUN 
Rádio, Rádio OKEY, Rádio B1, Rádio Express, 
Rádio Sity. 

 
Úloha č. 17 – 577: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii retransmisie v správnom konaní č. 284-LO/D-2053/2004 a zašle ho 
účastníkovi konania spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 02. 11. 2004      Z: LO 
 
K bodu 8) 
SK: 213-LO/D-1639/2004 zo dňa 19. 7. 2004 
vo veci zmeny registrácie č. TKR/152 - návrh na zastavenie správneho konania  
ÚK: CATV Tekov, s.r.o., Zlaté Moravce 
 
Uznesenie č. 04-17/8.563: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 213-
LO/D-1639/2004 zo dňa 19.07.2004, vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/152, 
prevádzkovateľa retransmisie - účastníka konania: 
CATV TEKOV, s.r.o. 
Hviezdoslavova 10  
953 01 Zlaté Moravce 
a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

 m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/152 nasledovne: 

 
Rozhodnutie o registrácie retransmisie č. TKR/152/99 zo dňa 09.08.1999 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa mení takto: 

1. Bod 3. sa mení a znie: „3. Počet prípojok: 1656“ 
2. V bode 4. v časti televízne programové služby, základný súbor sa dopĺňa text: „TV ZOBOR“ 

 
Úloha č. 17 – 578: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 213-LO/D-
1639/2004 účastníkovi konania, spol. CATV TEKOV, s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 05. 11. 2004      Z: LO 
 
K bodu č. 9 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 51/2004/TV o monitorovaní TV Markíza 
(monitorovaný program: upútavka Megakino zo dňa 12. 9. 2004) 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r. o.         číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 04-17/9.564: 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. 51/2004/TV o monitorovaní  TV Markíza, začína správne konanie voči vysielateľovi Markíza 
Slovakia, spol. s r. o., vo veci možného porušenia  § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 12. 9. 2004 o cca. 20:00 hod. odvysielal upútavku  „Megakino“ bez použitia Jednotného 
systému označovania.  
 
Úloha č. 17 – 579: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., začiatok správneho konania 
a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 26. 10. 2004      Z: PKO 
 
K bodu 10) 
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1599/118-2004 zo dňa 14. 7. 2004  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu: Aktuality – odvysielanie nekorektného príspevku) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1599/118-2004  smerujúcej proti vysielaniu Televízie Poprad 
(materiál preložený z predchádzajúceho  zasadnutia Rady dňa 21. 9. 2004) 
Vysielateľ: TV Poprad, s.r.o.   číslo licencie: T/123  
 
Uznesenie č. 04-17/10.565:  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. 1599/118-2004 začína správne konanie voči vysielateľovi TV Poprad s.r.o., 
Poprad vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti príspevku odvysielaného v programe Aktuality dňa 26. 
5. 2004.  
 
Úloha č. 17 – 580: 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: 26. 10. 2004      Z: PKO 
 
K bodu 11) 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1889/127-2004  zo dňa 25. 8. 2004  sťažovateľ: MH SR  
(na vysielanie programu  Správy STV zo dňa 1. 8. 2004 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1889/127-2004   smerujúcej proti vysielaniu  Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 04-17/11.566: 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 Správa 
o šetrení sťažnosti č. 1889/127-2004 smerujúcej proti Slovenskej televízii začína správne konanie voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia  § 16 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nezabezpečením objektívnosti príspevku týkajúceho sa 
obchodovania so zbraňami odvysielaného v hlavnom spravodajskom programe Správy STV dňa 1. 8. 
2004.    
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Úloha č. 17 – 581: 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. Rada zároveň nariadila vo veci ústne pojednávanie na deň.... 
 T: 26. 10. 2004      Z: PKO 
 
K bodu 12) 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1870/126-2004  zo dňa 23. 8. 2004  sťažovateľ: MK SR  
(na vysielanie programu  Odpovede z obrazovky zo dňa 8. 8. 2004 a 15. 8. 2004 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1870/126-2004 smerujúcej proti vysielaniu  Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 04-17/12.567: 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 Správa 
o prešetrení sťažnosti č.1870/126-2004 smerujúcej proti  Slovenskej televízii, začína správne konanie 
voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia  § 16 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v programe „Odpovede z obrazovky“ dňa 8.8.2004 
a 15.8.2004 prezentoval jednostranné informácie a názory bez toho, aby zabezpečil všestrannosť 
informácií a názorovú pluralitu k danej problematike v rámci vysielanej programovej služby.   
 
Úloha č. 17 – 582: 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: 26. 10. 2004      Z: PKO 
 
K bodu 13) 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č.  1843/121-2004 zo dňa 16. 8. 2004  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Noviny  z 12. 8. 2004 a Halušky jednej Lenušky zo 14. 8. 2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1843/121-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ a Slovenskému 
rozhlasu – Rádio Slovensko 
Vysielatelia: MAC TV, s.r.o., Bratislava   
                     Slovenský rozhlas,  vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 04-17/13.568A: 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. 1843/121-2004 v časti týkajúcej sa MAC TV s.r.o., Bratislava začína správne 
konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a § 20 ods. 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na článok XI. ods. 1 Jednotného systému označovania v súvislosti 
s tým, že dňa 12.8.2004 o cca 19:38 hod. odvysielal v spravodajskom programe Noviny TV JOJ 
príspevok na tému „moderátorky hore bez“, v ktorom boli použité obrazové príspevky v rozsahu, 
ktorý nebol nevyhnutný pre pochopenie informácie vyplývajúcej z predmetného príspevku, a ktorý by, 
vzhľadom na danú skutočnosť mohol ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých 
alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav. 
 
Uznesenie č. 04-17/13.568B: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán 
príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“)  a 
podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii  
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú 
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pod č 1843/121-2004 a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa Slovenského rozhlasu – Rádio Slovensko 
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Úloha č. 17 – 583: 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: 22. 10. 2004      Z: PgO 
 
K bodu 14) 
Správa č. 50/04/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Malacky 
(monitorovaný deň: 26. 7. a 2. 8. 2004) 
Vysielateľ: Progres Malacky s.r.o.            číslo licencie: T/120 
 
Uznesenie č. 04-17/14.569: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o  vysielaní  a  retransmisii   a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 50/04/TV o monitorovaní  vysielania 
stanice Infokanál Malacky konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 26.7. a 2.8.2004 
vysielateľa Progres Malacky s.r.o., s licenciou č T/120 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 17 – 584: Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle 
vysielateľovi (Progres Malacky s.r.o.) prijaté uznesenie. 
T: 22. 10. 2004      Z: PgO 
 
K bodu 15) 
Kontrolný monitoring 
Správa č.47/04/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové Mesto Bratislava 
(monitorované dni: 9. – 11. 9. 2004) 
Vysielateľ: Omega Plus, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/74 
 
Uznesenie č. 04-17/15.570: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o  vysielaní  a  retransmisii   a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 47/2004/TV o monitorovaní  vysielania 
stanice Televízia Nové Mesto Bratislava konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 9.- 
11.8.2004 vysielateľa Omega Plus, s.r.o., Bratislava s licenciou č. T/74 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
 
Úloha č. 17 – 585: Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle 
vysielateľovi (Omega Plus, s.r.o., Bratislava ) prijaté uznesenie. 
T: 22. 10. 2004      Z: PgO 
 
K bodu 16) 
Kontrolný monitoring 
Správa č.48/04/TV o monitorovaní Bánovského televízneho vysielania  
(monitorované dni: 26. 8. a 2. 9. 2004) 
Vysielateľ: MKS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou  číslo licencie: T/71 
 
Uznesenie č. 04-17/16.571: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o  vysielaní  a  retransmisii   a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 48/2004/TV o monitorovaní vysielania 
stanice Bánovské televízne vysielanie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 26.8 
a 2.9.2004 vysielateľa Mestské kultúrne stredisko, s.r.o., Bánovce nad Bebravou s licenciou č. T/71 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Úloha č. 17 – 586: Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle 
vysielateľovi (Mestské kultúrne stredisko, s.r.o., Bánovce nad Bebravou) prijaté uznesenie. 
T: 22. 10. 2004     Z: PgO 
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K bodu 17) 
Návrh na zastavenie správneho konania  
SK č.: 204-PgO/O-1175/2004 zo dňa 6. 7. 2004 
(dodržiavanie § 35 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň:   24. 4. – 9. 5. 2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 04-17/17.572: 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. 204-PgO/O-1175/2004 vedené voči vysielateľovi na základe zákona Slovenská televízia 
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. 17 – 587: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
zastavenie konania účastníkovi konania  STV. 
T: 19. 11. 2004      Z:    PKO 
 
K bodu 18) 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 206-PgO/O-1193/2004 zo dňa 6. 7. 2004 
Doplnenie: Správy o šetrení sťažnosti č.1334/101-2004  
(dodržiavanie § 25 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 1. štvrťrok 2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 04-17/18.573: 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. 206-PgO/O-1193/2004 vedené voči vysielateľovi na základe zákona Slovenská televízia 
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. 17 – 588: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
zastavenie konania účastníkovi konania  STV. 
T: 19. 11. 2004     Z:    PKO 
 
K bodu 19) 
Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 252-PgO/O-1354/2004 zo dňa 24. 8. 2004 
Doplnenie: Správy č. 37/2004/TV z monitorovania Studia Plus TV 
(dodržiavanie § 16 písm. k)  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 23. 6., 27. 6. 2004) 
ÚK: František Kováts - STUDIO PLUS TV, Veľký Meder  číslo licencie: T/42 
 
Uznesenie č. 04-17/19.574: 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. 252-PgO/O-1354/2004 František Kováts, Studio Plus TV, Veľký Meder  

porušil 
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. 
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tým, 
že v dňoch 23.6.2004 a 27.6.2004 nebola televízna programová služba trvalo označená 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 

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. 17 – 589: 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: 19. 11. 2004      Z:    PKO 
 
K bodu 20) 
Návrh na uloženie sankcie  - upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 255-PgO/O-1357/2004 zo dňa 24. 8. 2004 
Doplnenie: Správy č. 41/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV Banská Bystrica  
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 7. 6., 8. 6. 2004) 
ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča  číslo licencie: T/130 
 
Uznesenie č. 04-17/20.575: 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. 255-PgO/O-1357/2004, obchodným menom Janovec Milan – RTV, miestom 
podnikania – Pod zámkom 29, Slovenská Lupča, 

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

tým, 
že v dňoch 7.6.2004 a 8.6.2004 nebola televízna programová služba trvalo označená nezameniteľným 
obrazovým symbolom (logom), 

za čo mu ukladá 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Úloha č. 17 – 590: 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: 19. 11. 2004     Z:    PKO 
 
K bodu 21) 
Návrh na uloženie sankcie  - pokuty 
SK č.: 254-PgO/O-1356/2004 zo dňa 24. 8. 2004 
Doplnenie: Správy č. 41/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV Banská Bystrica  
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 7.6., 8.6., 12.6. 13.6.2004) 
ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča  číslo licencie: T/130 
 
Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka 
konania došlo k opakovanému porušeniu  § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z..  
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Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 16 písm. e) 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 § 16 písm. e) zákona č. 
308/2000 Z. z.  je podľa § 67 ods. 2 písm. a) sankcia – pokuta vo výške od 10 000 Sk do 200 000 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 10 000,- Sk, slovom desaťtisíc slovenských korún. 
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty  
10 000.- Sk za opakované porušenie ustanovení § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 
Uznesenie č. 04-17/21.576: 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. 254-PgO/O-1356/2004,obchodným menom Janovec Milan – RTV, miestom 
podnikania – Pod zámkom 29, Slovenská Lupča, 

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

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. 
 za čo mu ukladá  
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 10 000.-  Sk, slovom  desaťtisíc 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. 17 – 591: 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 Milan 
Janovec.           
T: 19. 11. 2004     Z:    PKO 
 
K bodu 22) 
Rôzne 
 
1/ Rada schvaľuje účasť Mgr. Kukliša, pracovníka Právneho a kontrolného odboru kancelárie Rady na 
workshope v Bruseli dňa 14. 10. 2004 – štúdia o možných dopadoch článkov 4 a 5 smernice TWF 
a poveruje kanceláriu zabezpečením ZPC obvyklým spôsobom. 
 
Úloha č. 17 – 592: Kancelária zabezpečí ZPC v obvyklom rozsahu. 
T: do 14.10.2004      Z:  OEV 
 
2/ Uznesenie č. 04-17/22.577.3: 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 SEPTEMBER 2004 a  v  zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného 
rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 rozhodla o poskytnutí odmeny za mesiac september 2004 
v plnej výške všetkým členom Rady.  
 
Úloha č. 17 – 593: Kancelária Rady zabezpečí vyplatenie odmien obvyklým spôsobom. 
T: výplatný termín za september 2004    Z: OEV 
 
3/ Rada sa zaoberala návrhom uskutočniť výjazdové zasadnutie v Poprade a schválila jeho realizáciu 
v dátume 23. 11. 2004. 
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4/ Rada zobrala na vedomie informáciu o stretnutí s členmi Kuratória Nadácie Maďarskej televízie 
dňa 7. októbra o 13.00 hod. 
 

*     *     * 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Peter Abrahám 
Overil: P. Škultéty 
 
 
 
           Valéria Agócs 

       predsedníčka Rady 
V Bratislave dňa 5. a 19.10. 2004             pre vysielanie a retransmisiu 
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