
Zápisnica č. 19/2004 
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa  9. 11. 2004 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny. 
Zapisovateľ: Peter Abrahám – riaditeľ kancelárie  
Overovateľ: Mária Hradiská 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
  
Program: 
 
1/ Kontrola plnenia úloh. 
 
2/ SK: 270-LO/D-1186/2004 zo dňa 10.09.2004    
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/43 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielu 
programových typov 
ÚK: VIDEO TV, s.r.o.,  Prievidza 
 
3/ SK: 196-LO/D-1548/2004 zo dňa 06.07.2004 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/149 na televízne terestriálne vysielanie  
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou 
ÚP: 09. 11. 2004 o 11:00 hod. 
 
4/ SK: 323-LO/D-2201/2004 zo dňa 11.10.2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/19 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania programovej 
služby „TV ZOBOR“  
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
5/ SK: 287-LO/O-1486/2004 zo dňa 21.29.2004 
vo veci možného porušenia § 60 a § 17 ods. 1 písm. h) zák. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľom 
s registráciou č. TKR/121 (  systém MMDS ) – návrh na uloženie  pokuty 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 09. 11. 2004 o 10:00 hod. 
 
6/ SK: 288-LO/O-1486/2004 zo dňa 21.29.2004 
vo veci možného porušenia §51 ods. 1 a § 16  písm. n) zák. 308/2000 Z.z. vysielateľom s licenciou č. 
T/19, pretože nevysielal v súlade s udelenou licenciou,  návrh na uloženie sankcie - upozornenie 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
7/ SK: 331-LO/D-2279/2004 zo dňa 20.10.2004 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie  č. TKR/41 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: KATES Káblové telekomunikačné systémy, s.r.o., Považská Bystrica 
 
8/ SK: 281-LO/D-2015/2004 zo dňa 16.9.2004 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom satelitu 
ÚK: i-COMMERCE, s.r.o. (MOOOBY TV) 
ÚP: 09. 11. 2004 o 11:20 hod. 
 
9/ SK: 285-LO/D-2054/2004 zo dňa 21.9.2004 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS 
ÚK: MANIN PB, spol. s r.o. (TV MARIKA) 
ÚP: 09. 11. 2004 o 11:40 hod. 
 



  

10/ SK: 324-LO/D-2223/2004 zo dňa 12.10.2004 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie R/75 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
ÚP: 09. 11. 2004 o 12:00 hod. 
 
11/ SK: 217-LO/D-1664/2004 zo dňa 21.7.2004 
vo veci: predĺženie platnosti licencie na terestriálne televízne vysielanie T/148 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o. Žilina 
ÚP: 09. 11. 2004 o 10:40 hod. 
 
12/ SK: 332-LO/D-2222/2004 zo dňa 12.10.2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie T/116 z dôvodu zmeny programovej skladby 
a zmeny podielov programových typov 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s. 
 
13/ SK: 325-LO/D-2224/2004 zo dňa 12.10.2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie z dôvodu zmeny v osobách spoločníkov 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
 
14/ SK: 38-LO/D-457/2004 zo dňa 24.02.2004 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s. r.o., Trenčín 
 
15/ Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č.2082/133-2004 zo dňa 27.9.2004  sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu  Vadkerti talkshow z 13.9.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2082/133-2004  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava      
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2089/132-2004 zo dňa 28. 9. 2004                 sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu Videonoviny (monitorovaný deň: 17. 09. 2004) 
Vysielateľ: Video TV, s.r.o., Prievidza                  číslo licencie: T/43                                                               
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1813/122-2004 zo dňa 11.8.2004     sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny z 5.8.2004 (príspevok ,,Lipšic nerozumie“) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1813/122-2004  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o, Blatné  číslo licencie: T/41 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1812/123-2004 zo dňa 11.8.2004              sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny  (príspevok ,,Dištanc od ministra“) 
monitorovaný deň: 6.8.2004  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o, Blatné                  číslo licencie: T/ 41                                                             
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1893/128-2004 zo dňa 25.8. 2004             sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny (príspevky ,,Palko prehovoril“ a ,,Ochrana dôležitých 
údajov“) 
monitorovaný deň: 24.8.2004 
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Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o, Blatné                  číslo licencie: T/ 41                                                             
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1814/124-2004 zo dňa 11.8.2004             sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny (príspevok ,,Dodatočných 700 miliónov“) 
monitorovaný deň: 3.8.2004 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o, Blatné                  číslo licencie: T/ 41                                                             
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1150/88-2004  zo dňa  14.5.2004  sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu Renegáti  a upútavky  na program  Renegáti) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1150/88-2004   smerujúcej proti vysielaniu  TV JOJ  
Vysielateľ: MAC TV spol. s r.o.  číslo licencie: T/39 
 
22/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 276-PgO/O-1458/2004 zo dňa 7.9.2004 
Doplnenie: Správa PgO o šetrení sťažnosti č. 1630/115-2004 smerujúcej voči vysielaniu STV 
(dodržiavanie §  20 ods. 3,4,5  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň:   26.6.2004, 11.7.2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
23/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 260-PgO/O-1362/2004 zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1208/93-2004 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 9.5.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
24/ Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 259-PgO/O-1361/2004  zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1204/90-2004 a 1304/99-2004 voči vysielaniu TV JOJ  
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 16.5., 23.5.2004 ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
25/ Rôzne 
 
 

* * * * * 
 
 
 

K bodu 1/  
Kontrola úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 633 úloh.  
Všetky úlohy PgO a LO termínované ku dňu dnešného zasadnutia sú splnené. Úlohy č. 623 až 632 – 
ide o písomné vyhotovenia rozhodnutí Rady – sú termínované vplyvom preklepu k 8.11.2004. 
Správny termín mal byť do 25.11.2004. Rozhodnutia sú priebežne písomne vyhotovované 
a doručované a predmetné úlohy budú splnené v nasledujúcich dňoch, pričom bude dodržaný termín 
maximálne k 25.11.2004.  
 
K bodu 2/ 
SK: 270-LO/D-1186/2004 zo dňa 10.09.2004    
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/43 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielu 
programových typov 
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ÚK: VIDEO TV, s.r.o.,  Prievidza 
 
Uznesenie č. 04-19/2.619: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1  písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní posúdila v správnom konaní č. 270-LO/D-1186/2004 žiadosť doručenú Rade dňa 10.09.2004 
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/43 z dôvodu zmeny podielov programových typov 
účastníka konania - spoločnosti:  
VIDEO TV, s.r.o. 
Hviezdoslavova 3 
971 01  Prievidza 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

r o z h o d n u t i e :  
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

m e n í  
licenciu č. T/43 na televízne terestriálne  vysielanie nasledovne: 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/43/1995 zo dňa 11.09.1995 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa  menia takto:  
V článku III. sa mení bod 1 – 6  a znie takto:   
„1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby, Rade 

doručenej dňa 10.09.2004 a dňa 27.09.2004: 
a) Programová služba: (100%) 

1. Doplnkové vysielanie:   max. 85% 
2. Programy:   min. 15%  

b)Programové typy: (100%) 
1. Spravodajstvo:    51% 
2. Publicistika:     49% 

2.1 Politická publicistika:       0% 
2.2 Ostatná publicistika:            49% 

3. Dokumentárne programy:           0% 
4. Dramatické programy:   0% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 0% 
6. Hudobné programy:                      0% 
7. Vzdelávacie programy:                  0% 
8. Náboženské programy:                 0% 
9. Športové programy:                      0% 

Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného 
percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len 
smerom nahor.“ 

c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0% 

2.  Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 7 % 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
    európskym dielam: Podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej     

programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z. 
4. Zaradenie vysielateľa (§ 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 na lokálne vysielanie televíznej programovej 
služby nevzťahujú ustanovenia § 20 ods. 5 a 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 

6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: vysielateľ nevysiela teletext.“ 
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Úloha č. 19 – 634: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene  licencie T/43  v správnom konaní 
č. 270-LO/D-1186/2004, zašle ho účastníkovi konania – VIDEO TV, s.r.o.,  Prievidza a vyzve ho na 
zaplatenie správneho poplatku. 
T: 15. 11. 2004      Z: LO 
 
K bodu 3/ 
SK: 196-LO/D-1548/2004 zo dňa 06.07.2004 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/149 na televízne terestriálne vysielanie  
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou 
ÚP: 09. 11. 2004 o 11:00 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 11. 2004. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 04-19/3.620:  
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. 196-LO/D1548/2004 zo dňa 06.07. 2004 posúdila žiadosť o predĺženie 
platnosti licencie na  televízne terestriálne  vysielanie č. T/149 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z., doručenú Rade dňa 06.074. 2004 účastníka konania: 
TELECOM TKR, s.r.o. 
Staničná č. 1329 
093 01 Vranov nad Topľou 
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 televízne terestriálne  vysielanie č. T/149  do 31. 12. 2008  
a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č.T/149 nasledovne: 
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/149/2002 z  02.07. 2002 v znení neskorších zmien sa článok I. 
bod 2 mení a znie: 
„2.  Doba, na ktorú bola licencia na televízne  vysielanie udelená: do 31.12.2008.“   
 
Úloha č. 19 – 635: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 196-LO/D-
1548/2004, zašle ho účastníkovi konania ( TELECOM TKR, s.r.o. )  a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 09. 12. 2004      Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 323-LO/D-2201/2004 zo dňa 11.10.2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/19 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania programovej 
služby „TV ZOBOR“  
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-19/4.621: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
Z. z., v správnom konaní č. 323-LO/D-2201/2004 zo dňa 11.10.2004 posúdila žiadosť o zmenu 
licencie č. T/19 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka konania: 
SATRO s.r.o. 
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Polianky 9 
844 37 Bratislava 
z dôvodu zmeny – rozšírenia územného rozsahu vysielania o televízne vysielanie v KDS: Šurany, 
Vráble , Brezová pod Bradlom a zníženie územného rozsahu vysielania o vysielanie v KDS Myjava 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/19 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/19/94 zo dňa 28.03.1994 v znení neskoršie  vykonaných 
zmien a doplnkov sa menia takto:  
1. V časti  IV. sa v bode 1 písm. a ) vypúšťa slovo „  Myjava“ a vkladajú sa slová „Šurany a Vráble“ 
2. V časti  IV. sa  v bode 1 písm. b ) vkladá slovo „Brezová pod Bradlom“. 
 
Úloha č. 19 – 636: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní č. 323-LO/D-2201/2004, zašle ho účastníkovi konania , spol. SATRO s.r.o., Bratislava a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 09. 12. 2004      Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 287-LO/O-1486/2004 zo dňa 21.29.2004 
vo veci možného porušenia § 60 a § 17 ods. 1 písm. h) zák. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľom 
s registráciou č. TKR/121 (  systém MMDS ) – návrh na uloženie  pokuty 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 09. 11. 2004 o 10:00 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 11. 2004. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 04-19/5.622: 
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. rozhodla, že účastník správneho konania – prevádzkovateľ retransmisie na základe 
registrácie č. TKR/121: 
SATRO, s.r.o. 
Polianky 9 
844 37   Bratislava 
opakovane porušil § 60 ods. 1 a §  17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.  

tým, že neoznámil Rade: 
1. každú zmenu údajov uvedených v žiadosti v lehote  15 dní od vykonania týchto zmien 
2. neprevádzkoval retransmisiu v súlade s registráciou retransmisie č. TKR/121, a to: vo svojich 
systémom MMDS v  mestách Piešťany, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín, šíril  programové služby 
v rozpore s platnou registráciou,   
za čo mu ukladá sankciu 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) zákona 
č. 308/2000 Z. z.  

pokutu vo výške 5.000,- Sk, (slovom päťtisíc slovenských korún) 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie 
sa sankcia uložila.  
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ***04  
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Úloha č. 19 – 637: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 287-LO/O-
1486/2004 a zašle ho účastníkovi konania,  spoločnosti SATRO, s.r.o., Bratislava. 
T: 09. 12. 2004      Z: LO 
 
K bodu 6/ 
SK: 288-LO/O-1486/2004 zo dňa 21.29.2004 
vo veci možného porušenia §51 ods. 1 a § 16  písm. n) zák. 308/2000 Z.z. vysielateľom s licenciou č. 
T/19, pretože nevysielal v súlade s udelenou licenciou,  návrh na uloženie sankcie – upozornenie na 
porušenie zákona 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-19/6.623: 
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. 288-LO/O-1486/2004, 
že účastník správneho konania – vysielateľ televíznej programovej služby s licenciou č. T/19:  
SATRO, s.r.o. 
Polianky 9 
844 37   Bratislava 

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,  
uvedeným 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. 19 – 638: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 288-LO/O-
14860/2004 a zašle ho účastníkovi konania - spoločnosti SATRO, s. r.o., Bratislava. 
T: 09. 12. 2004      Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 331-LO/D-2279/2004 zo dňa 20.10.2004 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie  č. TKR/41 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: KATES Káblové telekomunikačné systémy, s.r.o., Považská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-19/7.624: 
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. 331-LO/D- 2279/2004 zo dňa 20.10.2004, posúdila  žiadosť  o zmenu 
registrácie retransmisie č. TKR/41 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v KDS Považská 
Bystrica, Prečín, Domaniža, Udiča a spoločnom KDS pre Hatné, Dolná Maríková a Klieština, 
účastníka  konania: 
KATES Káblové televízne systémy, s.r.o. 
Rozkvet 2076/161-55 
017 01 Považská Bystrica 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

 m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/41 takto: 
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Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/41/1995 zo dňa 21.06.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien sa menia nasledovne:  
Bod  4. Ponuka programových služieb sa mení  takto:  

„4.1 KDS Považská Bystrica   
     a) základný súbor:   

     televízne programové služby:         STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3,  ČT 1, ČT 2,  
Prima, TV 5, CNN, BBC World, TV Považie   

 
        rozhlasové program. služby:        SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio FM; Rádio 

Dúha, Rádio Žilina, Rádio OKEY, Rádio EXPRES, FUN 
Rádio  

 b) rozšírený súbor:   
     televízne programové služby:       STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3,  ČT 1, ČT 2,    

Prima, TV 5, CNN, BBC World, TV Považie, VIVA, 
ARD 1, ORF 1, Cartoon/Network/TSM, Discovery, 
VOX, PRO 7, MusicBox, Eurosport, RTL 2, Galaxia, 
Hallmark, Spektrum, RTL   

 
        rozhlasové program. služby:         SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio FM; Rádio 

Dúha, Rádio Žilina, Rádio OKEY, Rádio Expres, FUN 
Rádio  

     c)  prémiový súbor:   HBO 
  

4.2 KDS Prečín   
     a) základný súbor:   

      televízne programové služby:         STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ, MusicBox , ČT 1, 
ČT 2,    Prima, RTL 2,  VOX, MTV,  TV5, DISCOVERY    

   rozhlasové program. služby:         SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio FM; Rádio 
Dúha, Rádio Žilina, Radio OKEY, Rádio Expres, FUN 
Rádio  

 
          b) rozšírený súbor:       - 
 

„4.3 KDS Domaniža  
     a) základný súbor:   

      televízne programové služby:              STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3,  JOJ, MusicBox , 
ČT 1, ČT 2,  Prima,   RTL 2, VOX, MTV,  TV5   

           rozhlasové program. služby:                 SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio FM; 
Rádio Dúha, Rádio Žilina, Rádio OKEY, Rádio 
Expres, FUN Rádio  

          b)  rozšírený súbor:      - 
 

 
 „4.4 KDS Dolná Maríková  

       a) základný súbor:   
        televízne programové služby :     STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, MusicBox,  TV 

Považie,   TA3,  ČT 1, ČT 2,  Prima, RTL 2, VOX, 
TV 5,  Spektrum, MTV 

 
           rozhlasové program. služby:         SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio FM; 

Rádio Dúha, Rádio Žilina, Rádio OKEY, Rádio 
EXPRES, FUN Rádio  

b) rozšírený súbor:      - 
 

„4.5 KDS Udiča    
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      a) základný súbor:   
       televízne programové služby:              STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ,  TA3,  TV 

Považie, ČT 1, ČT 2,  Prima,   RTL 2,  VOX, MTV, 
TV 5   

           rozhlasové program. služby:                SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio FM; 
Rádio Dúha, Rádio Žilina, Rádio OKEY, Rádio 
EXPRES, FUN Radio  

          b)   rozšírený súbor:      -„ 
 
Úloha č. 19 – 639: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
písomné rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/41   v SK č. : 331-LO/D-2279/2004 zo dňa  20. 10. 
2004 účastníkovi konania  (KATES, s.r.o., P. Bystrica) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 20. 11. 2004      Z: LO  
 
K bodu 8/ 
SK: 281-LO/D-2015/2004 zo dňa 16.9.2004 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom satelitu 
ÚK: i-COMMERCE, s.r.o. (MOOOBY TV) 
ÚP: 09. 11. 2004 o 11:20 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 11. 2004. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 04-19/8.625: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a 3 a § 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom 
konaní č. 281-LO/D-2015/2004 zo dňa 16.9.2004 posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne 
vysielanie účastníka konania: 
i – COMMERCE, s.r.o. 
Teslova 26 
821 02 Bratislava 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
 vydáva toto 

rozhodnutie: 
Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. udeľuje spoločnosti i – COMMERCE, s.r.o., Teslova 
26, 821 02 Bratislava licenciu č. T/........ na multiregionálne televízne vysielanie prostredníctvom 
satelitu na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia za týchto 
podmienok: 

I. 
(1) Názov programovej služby: Moooby TV 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
(4) Územný rozsah vysielania: multiregionálny 
(5) Jazyk vysielania: slovenský, český, nemecký, anglický, ruský, taliansky, švédsky, 

španielsky, turecký, francúzsky. 
 

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti: 

(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sro, vložka: 14412/B zo dňa 9.9.2004. 
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 14412/B zo dňa 9.9.2004. 
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III. 

(2) Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené z programovej skladby doručenej Rade 
dňa 16.9.2004 (č. p. d. 2015/2004 ): 

a) Programová služba (100%): 
1. Doplnkové vysielanie:    max. 20% 
2. Programy:     min. 80% 

b) Programové typy: (100%) 
1. Spravodajstvo:     0% 
2. Publicistika:  

2.1 Politická publicistika:   0% 
2.2 Ostatná publicistika:   0% 

3. Dokumentárne programy:   0% 
4. Dramatické programy:     0% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy:  100% 
6. Hudobné programy:    0% 
7. Vzdelávacie programy:     0% 
8.  Náboženské programy:    0% 
9. Športové programy:    0% 

Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného 
percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len 
smerom nahor. 

c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci určený z celkového 
vysielacieho času: 0% 

2.   Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 10% 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 

vyhradený európskym dielam: nevzťahuje sa. 
4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 

vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa. 
5. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ 

s obmedzeným prístupom verejnosti. 
6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 

vhodnosti: podľa Jednotného systému označovania. 
7. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 

televíznej programovej služby: vysielateľ nevysiela teletext. 
 

IV. 
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom: satelitu THOR III, uplink – Sofia, 

Bulharsko, geostacionárna pozícia - 1° západne, prevádzkovateľ – Telenor Slovakia spol. 
s r.o., IČO: 31 373 500. 

(2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
a) videokazeta VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni 

alebo 
b) nosiče CD vo formáte MPEG-3 alebo 
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov. 

 
Úloha č. 19 – 640: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania rozhodnutie o udelení licencie na 
televízne vysielanie a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku podľa položky 13 písm. c) zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
T: 30. 11. 2004       Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 285-LO/D-2054/2004 zo dňa 21.9.2004 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS 
ÚK: MANIN PB, spol. s r.o. (TV MARIKA) 
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ÚP: 09. 11. 2004 o 11:40 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 11. 2004. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 04-19/9.626: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a 3 a § 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom 
konaní č. 285-LO/D-2054/2004 zo dňa 21.9.2004 posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne 
vysielanie účastníka konania: 
MANIN PB, s.r.o. 
Sládkovičova 569 
017 01 Považská Bystrica 
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 § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. udeľuje spoločnosti MANIN PB, s.r.o. so sídlom na 
Sládkovičovej 569, 017 01 Považská Bystrica licenciu č. T/........ na lokálne televízne vysielanie 
prostredníctvom káblového distribučného systému na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia za týchto podmienok: 

I. 
(1) Názov programovej služby: TV MARIKA 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 12 hodín denne 
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny 
(5) Jazyk vysielania: slovenský. 

 
II. 

Právne skutočnosti spoločnosti: 
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 
8.10.2004. 
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 8. 10. 2004. 
 

III. 
(1) Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené z programovej skladby doručenej Rade 

dňa 21.9.2004 (č. p. d. 2054/2004): 
a) Programová služba (100%): 

1. Doplnkové vysielanie:   max. 67% 
2. Programy:    min. 33% 

b) Programové typy: (100%) 
1. Spravodajstvo:     39,8% 
2. Publicistika: 

2.1 Politická publicistika:   2,8% 
2.2 Ostatná publicistika:   34,0% 

3. Dokumentárne programy:   0% 
4. Dramatické programy:    4,3% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy:  5,1% 
6. Hudobné programy:    7,6% 
7. Vzdelávacie programy:    3,2% 
8. Náboženské programy:    0% 
9. Športové programy:    3,2% 
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Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor. 
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci určený z celkového 

vysielacieho času: 0% 
(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 26,3% 
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam: Podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej 
programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z. 

(4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: Podľa § 28 zákona č. 
308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby nevzťahujú ustanovenia 
§ 22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z. 

(5) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti. 

(6) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 
Podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej 
služby nevzťahujú ustanovenia § 20 ods. 5 a 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 

(7) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: vysielateľ nevysiela teletext. 

 
IV. 

(8) Programová služba je vysielaná prostredníctvom: káblového distribučného systému, 
prevádzkovateľ – SATRO s.r.o., IČO: 31335161, Polianky 9, Bratislava. 

(9) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: videokazeta 
VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni. 

 
Úloha č. 19 – 641: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania rozhodnutie o udelení licencie na 
televízne vysielanie a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku podľa položky 13 písm. d) zákona č. 
145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. 
T: 30. 11. 2004     Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 324-LO/D-2223/2004 zo dňa 12.10.2004 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie R/75 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
ÚP: 09. 11. 2004 o 12:00 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 11. 2004. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 04-19/10.627: 
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 „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v správnom konaní č. 324-LO/D-2223/2004 zo dňa 12.10.2004 posúdila žiadosť o predĺženie platnosti 
licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. doručenú Rade 
dňa 12.10.2004 účastníka konania: 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
974 01 Banská Bystrica 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

rozhodnutie: 
Rada podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie 
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č. R/75 o osem rokov a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
mení 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/75 nasledovne: 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.5.2000 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
 

„I. 
1. Názov programovej služby: Rádio Lumen 
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: 8 rokov, licencia zaniká dňom 3. 

6. 2014. 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelené frekvencie: 

a) terestriálne rozhlasové vysielanie prostredníctvom frekvencií: 
6.1. 89,7 MHz Ružomberok – Úložisko 
6.2. 89,8 MHz Žilina – Veľké Hradisko 
6.3. 92,9 MHz  Prešov – Stráž 
6.4. 93,3 MHz Banská Štiavnica – Sitno 
6.5. 93,3 MHz Trenčín – Nad Oborou 
6.6. 94,4 MHz Košice – Heringeš 
6.7. 95,7 MHz Nitra – mesto 
6.8. 97,2 MHz Bratislava – Technopol 
6.9. 98,1 MHz  Prievidza – Bralova Skala 
6.10. 102,9 MHz Banská Bystrica – Panský diel 
6.11. 102,9 MHz Štrbské Pleso – Panoráma 
6.12. 103,3 MHz  Michalovce – Hôrka 
6.13. 105,8 MHz Námestovo – Magurka 
6.14. 105,8 MHz Čadca – Drahušanka 
6.15. 106,3 MHz Detvianska Huta – Táňovo 
 
b) digitálne vysielanie prostredníctvom satelitu v multiplexe Slovak Link. 

 
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 obchodného registra spoločnosti Rádio LUMEN, spol. 
s r.o., vložka číslo: 1770/S, zo dňa 21.9.2004. 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z obchodného registra spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., vložka číslo: 1770/S, zo dňa 
21.9.2004. 

 
III. 

Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby doručenej Rade dňa 
28.5.2004 (č. p. d. 891): 

1. Programové typy: 

1.1 Spravodajstvo - min. 10,5% 
1.2 Publicistika: 

1.2.1 politická publicistika - 0% 
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1.2.2 ostatná publicistika - min. 15,5% 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

1.3.1 detské programy – min 4,1% 
1.3.2 náboženské programy – min. 15,2% 
1.3.3 literárno–dramatické programy - min. 1,1% 
1.3.4 zábavné programy - 0% 
1.3.5 vzdelávacie programy – min. 1,6% 
1.3.6 hudobné programy - min. 12,2% 

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 48 
%. 

3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený 
z celkového vysielacieho času: 3,3 %. 

IV. 

1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: nosič CD vo 
formáte MPEG-3. 

2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. 
Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným úradom SR, ktorými sa 
vysielateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného spektra Slovenskej republiky prideľuje: 

1. Frekvencia:    89,7 MHz Ružomberok 
Lokalita:   Úložisko 
Frekvenčný list:  3035/10/2002 zo dňa 22.08.2002 
2. Frekvencia:   89,8 MHz Žilina 
Lokalita:    Žilina – Veľké Hradisko 
Frekvenčný list:  8493/SKS-00 zo dňa 27.07.2000 
3. Frekvencia:   92,9 MHz Prešov 
Lokalita:    Prešov - Stráž 
Frekvenčný list:  5925/SKS-00 zo dňa 02.06.2000  
4. Frekvencia:   93,3 MHz Banská Štiavnica 
Lokalita:    Banská Štiavnica - Sitno 
Frekvenčný list:  8492/SKS-00 zo dňa 27.07.2000 
5. Frekvencia:   93,3 MHz Trenčín 
Lokalita:   Trenčín – Nad Oborou 
Frekvenčný list:  10232/10/2003 zo dňa 2.12.2003 
6. Frekvencia:   94,4 MHz Košice 
Lokalita:   Košice - Heringeš 
Frekvenčný list:  5926/SKS-00 zo dňa 02.06.2000 
7. Frekvencia:   95,7 MHz Nitra 
Lokalita:   Nitra - mesto 
Frekvenčný list:  961/10/2003 zo dňa 25.8.2003 
8. Frekvencia:   97,2 MHz Bratislava 
Lokalita:   Bratislava – budova Technopolu 
Frekvenčný list:  11169/10/2002 zo dňa 4.12.2002 
9. Frekvencia:   98,1 MHz Prievidza 
Lokalita:   Prievidza – Bralova skala 
Frekvenčný list:  4280/10/2002 zo dňa 07.05.2002 
10. Frekvencia:   102,9 MHz Banská Bystrica 
Lokalita:   Banská Bystrica – Panský diel 
Frekvenčný list:  5918/SKS-00 zo dňa 02.06.2000 

 14



  

11. Frekvencia:   102,9 MHz Štrbské Pleso 
Lokalita:   Štrbské Pleso - Panoráma 
Frekvenčný list:  5920/SKS-00 zo dňa 02.06.2000 
12. Frekvencia:   103,3 MHz Michalovce 
Lokalita:   Michalovce - Hôrka 
Frekvenčný list:  5921/SKS-00 zo dňa 02.06.2000 
13. Frekvencia:   105,8 MHz Námestovo 
Lokalita:   Námestovo - Magurka 
Frekvenčný list:  5923/SKS-00 zo dňa 02.06.2000 
14. Frekvencia:   105,8 MHz Čadca 
Lokalita:   Čadca - Drahušanka 
Frekvenčný list:  2087/10/2003 zo dňa 7.3.2003 
15. Frekvencia:   106,3 MHz Detvianska Huta 
Lokalita:   Detvianska Huta - Táňovo 
Frekvenčný list:  5924/SKS-00 zo dňa 02.06.2000 

3. Špecifikácia RDS: 

Programová identifikácia PI    áno 
Identifikácia dopravného vysielania TP   áno 
Alternatívne frekvencie AF               áno 
Typ programu PTY     áno 
Iné informácie o vysielaných sieťach EON   áno 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  nie 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI   áno 
Prepínač hudba/reč M/S     áno 
Textový kanál RT      áno 
Hodiny a dátum CT     nie 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Meno programového okruhu PS    LUMEN 
Číslo programu PIN     áno 

 
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona 
č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada pre vysielanie 
a retransmisiu na základe nariadenia č. 12/2004 písm. ad) správny poplatok vo výške 750.000,- Sk 
podľa maximálneho vyžiareného výkonu (účastník konania má spolu 15 frekvencií s vyžiareným 
výkonom 32,1 kW). 
 
Úloha č. 19 – 642: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o predĺžení platnosti licencie 
v správnom konaní č. 324-LO/D-2223/2004, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 30. 11. 2004      Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 217-LO/D-1664/2004 zo dňa 21.7.2004 
vo veci: predĺženie platnosti licencie na terestriálne televízne vysielanie T/148 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o. Žilina 
ÚP: 09.11.2004 o 10.40 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 9. 11. 2004. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 04-19/11.628: 
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. 
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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 21.07. 2004 posúdila žiadosť o predĺženie 
platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/148 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., 
doručenú Rade dňa  21.07. 2004 účastníka konania: 
AGENTURA S, s.r.o.,  
Žilinská televízia 
Horný val 3 
010 01 Žilina 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

rozhodnutie:  
Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.  predlžuje platnosť licencie na televízne 
vysielanie č. T/148 o 3 roky a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/148 nasledovne: 
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/148/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších zmien sa článok 
I. bod 2 mení a znie: 
„2.  Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: do 31. 12. 2008“ 
 
Úloha č. 19 – 643:Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o predĺžení platnosti licencie 
v správnom konaní 217-LO/D-1664/2004, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 19. 11. 2004       Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 332-LO/D-2222/2004 zo dňa 12.10.2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie T/116 z dôvodu zmeny programovej skladby 
a zmeny podielov programových typov 
ÚK: Novocentrum Nové Zámky, a.s. 
 
Uznesenie č. 04-19/12.629: 
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. 332-LO/D-2222/2004 zo dňa 12.10.2004 zmenu údajov 
uvedených v licencii na televízne vysielanie č. T/116 účastníka konania: 
Novocentrum Nové Zámky a.s. 
Kasárenská 3 
940 74 Nové Zámky 
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/116 na televízne vysielanie 
nasledovne: 
 
Článok I bod 3 sa mení a znie: 
„3. Časový rozsah vysielania: 17 hodín denne.“ 
 
Článok III bod 1 písm. a) a b) sa menia a znejú: 
„1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené z programovej skladby doručenej Rade dňa 
12.10.2004 (č. p. d. 2222/2004): 

a) Programová služba (100%): 
1. Doplnkové vysielanie: max. 15% 
2. Programy: min. 85% 
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b) Programové typy: (100%) 
1. Spravodajstvo:     45% 
2. Publicistika:  

2. 1.Politická publicistika:   8% 
2. 2. Ostatná publicistika:   47% 

3. Dokumentárne programy:   0% 
4. Dramatické programy:  0% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy:  0% 
6. Hudobné programy:    0% 
7. Vzdelávacie programy:                            0% 
8. Náboženské programy:    0% 
9. Športové programy:    0% 

Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného 
percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len 
smerom nahor. 
 
Článok III bod 2 sa mení a znie: 
„Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 45%.“ 
 
Článok III bod 3 sa mení a znie: 
„Navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej 
programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 2,4 mil. Sk 
z rozpočtu mesta.“ 
 
Článok III bod 7 prvá veta a písm. c) sa menia a znejú: 
„7. Údaje o vysielaní teletextu uvedené v žiadosti doručenej Rade dňa 12.10.2004.“ 
„c) špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: 
Strana TXT 100 – základná infostrana, správy 
  200 – šport 
  300 – program 
  400 – kultúra 
  500 – relax 
  600 – dôležité informácie 
  700 – občianska inzercia 
  800 – reklama 
 
Článok IV bod 1 sa mení a znie: 
„1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: VHS 
videokazeta.“ 
 
Úloha č. 19 – 644: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania rozhodnutie o zmene licencie č. 
T/116 v správnom konaní č. 332-LO/D-2222/2004 zo dňa 12.10.2004 a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 30. 11. 2004      Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 325-LO/D-2224/2004 zo dňa 12.10.2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie z dôvodu zmeny v osobách spoločníkov 
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 04-19/13.630: 
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 
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Z. z. posúdila v správnom konaní č. 325-LO/D-2224/2004 zo dňa 12.10.2004 zmenu údajov 
uvedených v licencii na rozhlasové vysielanie č. R/75 účastníka konania: 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
974 01 Banská Bystrica 
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. R/75 na rozhlasové vysielanie 
nasledovne: 
 
Článok II bod 1) sa mení a znie: 
„II. 
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka: 
1770/S zo dňa 21.9.2004.“ 
 
Úloha č. 19 – 645: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania rozhodnutie o zmene licencie č. 
R/75 v správnom konaní č. 325-LO/D-2224/2004 zo dňa 12.10.2004 a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 30. 11. 2004      Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 38-LO/D-457/2004 zo dňa 24.02.2004 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s. r.o., Trenčín 
 
Uznesenie č. 04-19/14.631: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu 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., rozhodla na svojom zasadnutí dňa 09.11.2004 takto: v správnom konaní č. 38-LO/D-457/2004, 
začatom dňa 24.02.2004, vo veci žiadosti o registráciu retransmisie žiadateľa 
MANAGER SYSTEMS, s.r.o. 
Opatovská 53 
911 01 Trenčín 
na prevádzkovanie retransmisie v KDS v meste Trenčín, posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 
24.02.2004 a vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z.  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ 
za nasledujúcich podmienok: 
 
1.Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle  

- registrácie č. 407/03-TN/KDS zo dňa 10.10.2003: 
- hlavná stanica – lokalita: ul. Kyjevská 2491/6, Trenčín; 

- registrácie č. 49/03-TN/KDS zo dňa 19.03.2003: 
- hlavná stanica – lokalita: ul. Hodžova 39, Trenčín; 

2. územný rozsah vysielania: mesto Trenčín; 
3. počet prípojok: 4000; 
 
4. ponuka programových služieb:  
 
 - lokalita: ul. Kyjevská 2491/6, Trenčín; 
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základný súbor: 
a)televízne programové služby: 

- STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, TV Trenčín  
b)rozhlasové programové služby: 

- Slovenský rozhlas ( RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO FM), RÁDIO DÚHA, RÁDIO 
EXPRESS   
rozšírený súbor: 
a)televízne programové služby: 

- STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, TV Trenčín, TV 5, ANIMAL PLANET, 
GALAXIE SPORT, FOX KIDS, MUSIC BOX, DISCOVERY, HALLMARK  
b)rozhlasové programové služby: 

- Slovenský rozhlas ( RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO FM), RÁDIO DÚHA, RÁDIO 
EXPRESS   

 
- lokalita: ul. Hodžova 39, Trenčín; 
základný súbor: 
a)televízne programové služby: 

- STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, TV Trenčín  
b)rozhlasové programové služby: 

- Slovenský rozhlas ( RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO FM), RÁDIO DÚHA, RÁDIO 
EXPRESS   
rozšírený súbor: 
a)televízne programové služby: 

- STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, TV Trenčín, TV 5, GALAXIE SPORT, FOX 
KIDS, DISCOVERY, HALLMARK, SPEKTRUM  
b)rozhlasové programové služby: 

- Slovenský rozhlas ( RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO FM), RÁDIO DÚHA, RÁDIO 
EXPRESS   

 
Úloha č. 19 – 646: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 38-LO/D-457/2004 písomné 
rozhodnutie, zašle ho účastníkovi  konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22. 11. 2004      Z: LO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č.2082/133-2004 zo dňa 27.9.2004       sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu  Vadkerti talkshow z 13.9.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2082/133-2004  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-19/15.632: 
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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. 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. 2082/133-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenská televízia vo veci možného 
porušenia § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nesprávnym označením programu 
Vadkerti talkshow jednotným systémom označovania programov a jeho možným nesprávnym 
zaradením do vysielania pred 22.00 hodinou dňa 13.9.2004 o cca 17.35 hod a v repríze dňa 14.9.2004 
o cca 9.05 hod. 
 
Úloha č. 19 – 647: 
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: 23. 11. 2004      Z: PKO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2089/132-2004 zo dňa 28. 9. 2004     sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu Videonoviny (monitorovaný deň: 17. 09. 2004) 
Vysielateľ: Video TV, s.r.o., Prievidza                           číslo licencie: T/43 
 
Uznesenie č. 04-19/16.633: 
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. 2089/132-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi VIDEO TV, s.r.o. Prievidza vo veci možného porušenia § 
16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v spravodajskom programe Telenoviny zo 
dňa 17.9.2004 odvysielal príspevok „ Bude mať Prievidza priemyselný park“, v ktorom neoddelil 
názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru, čím zároveň mohol porušiť 
svoju povinnosť zabezpečiť nestrannosť a objektívnosť spravodajského programu. 
 
Úloha č. 19 – 648: 
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: 23. 11. 2004      Z: PKO 
 
K bodu 17/   
17/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1813/122-2004 zo dňa 11.8.2004     sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny z 5.8.2004 (príspevok ,,Lipšic nerozumie“) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1813/122-2004  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o, Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 04-19/17.634: 
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. 1813/122-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi Markíza - Slovakia, spol., s.r.o., vo veci možného porušenia 
§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním príspevku „Lipšic nerozumie“ v 
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spravodajskom programe Televízne noviny dňa 5.8.2004, ktorý mohol byť svojim spracovaním 
neobjektívny. 
 
Úloha č. 19 – 649: 
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: 23. 11. 2004      Z: PKO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1812/123-2004 zo dňa 11.8.2004              sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny  (príspevok ,,Dištanc od ministra“) 
monitorovaný deň: 6.8.2004  
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o, Blatné                   číslo licencie: T/ 41   
 
Uznesenie č. 04-19/18.635: 
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. 1812/123-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi Markíza - Slovakia, spol., s.r.o., vo veci možného porušenia 
§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nezabezpečením objektívnosti príspevku „Dištanc 
od ministra“ v spravodajskom programe Televízne noviny dňa 6.8.2004. 
 
Úloha č. 19 – 650: 
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: 23. 11. 2004      Z: PKO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1893/128-2004 zo dňa 25.8. 2004             sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny (príspevky ,,Palko prehovoril“ a ,,Ochrana dôležitých 
údajov“) 
monitorovaný deň: 24.8.2004 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o, Blatné                   číslo licencie: T/ 41   
 
Uznesenie č. 04-19/19.636A: 
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. 1893/128-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi  vo veci možného porušenia § 16 písm. b ) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 24.8.2004 
odvysielal príspevok „Palko prehovoril “, v ktorom neoddelil názory a hodnotiace komentáre od 
informácií spravodajského charakteru, čím zároveň mohol porušiť svoju povinnosť zabezpečiť 
nestrannosť a objektívnosť spravodajského programu. 
 
Uznesenie č. 04-19/19.636B: 
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. 
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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. 1893/128-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi  vo veci možného porušenia § 16 písm. b ) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 24.8.2004 
odvysielal príspevok „Ochrana dôležitých údajov“, v ktorom nebola zabezpečená objektívnosť 
a nestrannosť. 
 
Úloha č. 19 – 651: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začiatok správnych konaní, zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci 
a pozve účastníka konania na ústne pojednávania dňa 21.12.2004 o 10.00 hod. 
T: 23. 11. 2004      Z: PKO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1814/124-2004 zo dňa 11.8.2004             sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny (príspevok ,,Dodatočných 700 miliónov“) 
monitorovaný deň: 3.8.2004 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o, Blatné                   číslo licencie: T/ 41   
 
Uznesenie č. 04-19/20.637: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 
152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“)  a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1814/124-2004, vedenú voči 
vysielateľovi Markíza – Slovakia  spol. s r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. 
za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 19 – 652: 
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: 18. 11. 2004                                                                       Z: PgO 
 
K bodu 21/                   
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1150/88-2004  zo dňa  14.5.2004  sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu Renegáti  a upútavky  na program  Renegáti) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1150/88-2004   smerujúcej proti vysielaniu  TV JOJ  
Vysielateľ: MAC TV spol. s r.o.   číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 04-19/21.638: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 
152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“)  a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 1150/82-2004, vedenú voči 
vysielateľovi  MAC TV s.r.o., Bratislava a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 19 – 653: 
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: 18. 11. 2004                                                                       Z: PgO 
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K bodu 22/  
Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 276-PgO/O-1458/2004 zo dňa 7.9.2004 
Doplnenie: Správa PgO o šetrení sťažnosti č. 1630/115-2004 smerujúcej voči vysielaniu STV 
(dodržiavanie §  20 ods. 3,4,5  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň:   26.6.2004, 11.7.2004) 
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..  
 
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. 2 písm. a) sankcia – pokuta vo výške od 20 000 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, slovom päťdestiattisíc slovenských korún. 
 
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 50.000.-Sk, slovom päťdestiattisíc slovenských korún za 
opakované porušenie ustanovení § 20  ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 
Uznesenie č. 04-19/22.639: 
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. 276-
PgO/O-1458/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   

opakovane porušil   
 

I. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 tým, 

že dňa 26.6.2004 o cca 12.30 hod. a dňa 11.7.2004 o cca 15.55 hod. odvysielal program S.O.S. , 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 
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 päťdesiattisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 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 26.6.2004 o cca 12.30 hod. a dňa 11.7.2004 o cca 15.55 hod. odvysielal program S.O.S, 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. povinnosť ustanovenú v § 20  ods.  5 zákona č. 308/2000 Z.z.  
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tým, 
že nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania  v programe S.O.S. dňa 26.6.2004 o cca 12:30 
hod. a dňa 11.7.2004 o cca 15.55 hod., keď uvedený program kategorizoval ako nevhodný pre 
maloletých do 7 rokov, 

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.  50.000.-Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských korún. 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 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. 19 – 654: 
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: 09. 12. 2004       Z:PKO 
 
K bodu 23/         
Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 260-PgO/O-1362/2004 zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1208/93-2004 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 9.5.2004) 
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. 2 písm. a) sankcia – pokuta vo výške od 20 000 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, slovom dvadsaťtisíc slovenských korún. 
 
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 20 000,- Sk za opakované porušenie ustanovení § 
20  ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 
Uznesenie č. 04-19/23.640: 
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. 260-PgO/O-
1362/2004 MAC TV, s.r.o.  

opakovane porušil 
§ 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
že pri odvysielaní upútavky na seriál „Spiderman“ dňa 9.5.2004 o cca 7:24 hod., bezprostredne pred a 
po skončení detského programu určeného pre detského diváka neuplatnil čl. VI. ods. 5 Jednotného 
systému označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 
Z. z. určila Rada 
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                                                              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. 19 – 655: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 09. 12. 2004 Z: PKO 
 
K bodu 24/ 
Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 259-PgO/O-1361/2004  zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1204/90-2004 a 1304/99-2004 voči vysielaniu TV JOJ  
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň: 16.5., 23.5.2004 ) 
ÚK: MAC TV s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 04-19/24.641: 
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. 259-
PgO/O-1361/2004, spoločnosť MAC TV, s r.o.,  

porušil 
                  povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že prekročil zákonom stanovený časový rozsah 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. 

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.“ 
 
Úloha č. 19 – 656: 
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 
spoločnosti MAC TV, s.r.o. 
T: 9. 12. 2004      Z: PKO 
 
K bodu 25/ 
Rôzne 
 
1/ Rada súhlasí so ZPC Mgr. Igora Chovana na zasadnutí pracovnej skupiny pre implementáciu MHP 
(Multimedia home platform) dňa 12. 11. 2004 v Bruseli.  
Úloha č. 19 – 657: 
Kancelária zabezpečí ZPC v rozsahu obvyklom pre tento typ  ZPC. 
T: 10. 11. 2004      Z: OEV 
 
2/ Rada sa zaoberala rozpisom záväzných ukazovateľov vládou schváleného návrhu rozpočtu Rady pre 
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vysielanie a retransmisiu na rok 2005. Rada schvaľuje rozpis v predloženom znení a poveruje 
Kanceláriu Rady zaslaním rozpisu na MF SR. 
Úloha č. 19 – 658: 
T: 15. 11. 2004      Z: OEV 
 
3/ Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti členov Rady na 
zasadnutiach v mesiaci OKTÓBER 2004 a  v  zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného 
rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 rozhodla o poskytnutí odmeny za mesiac október 2004 v plnej 
výške všetkým členom Rady.  
Úloha č. 19 – 659: 
T: výplatný termín za X. 2004    Z: OEV 
 
4/ Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien všetkých členov Rady vo 
výške jednonásobku mesačnej odmeny v celkovej výške 215.500,– Sk za výkon mimoriadnych prác 
spojených predovšetkým s preskúmaním ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcii verejných funkcionárov a jeho aplikácie v podmienkach Rady pre 
vysielanie a retransmisiu, ako i uskutočnenými výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny 
licencií v mesiaci október 2004. Výplata mimoriadnych odmien sa uskutoční vo výplatnom termíne za 
mesiac november 2004.  
Úloha č. 19 – 660: 
T: výplatný termín za XI. 2004    Z: OEV   
 
5/ Rada sa oboznámila zo stavom veci 9C 168/00 a poveruje svoju Kanceláriu späťvzatím návrhu 
prostredníctvom právneho zástupcu. 
Úloha č. 19 – 661: 
T: v súčinnosti s AK     Z: OEV 
 
6/ Rada upresnila plánované výjazdové zasadnutie v Poprade dňa 23.11.2004 a ukladá Kancelárii 
zabezpečiť organizačne a technicky toto zasadnutie.  
Úloha č. 19 – 662: 
T: 15. 11. 2004-11-11     Z: OEV 
 
7/ Kancelária Rady spracuje metodiku výpočtu „programov vo verejnom záujme“ v rámci 
programovej služby. 
Úloha č. 19 – 663: 
T: 09. 12. 2004      Z: PgO v súčinnosti s LO a PKO 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Peter Abrahám 
Overovateľ: Mária Hradiská              

Valéria Agócs 
                 predsedníčka Rady 

V Bratislave dňa 9. 11. 2004                          pre vysielanie a retransmisiu 
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