
Zápisnica č. 21/2004 
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa  7. 12.2004 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny. 
Zapisovateľ: Peter Abrahám – riaditeľ kancelárie  
Overovateľ: Jana Žitňanská 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program: 
 
1/ Kontrola plnenia úloh. 
 
2/ SK: 351-LO/D-2252/2004 zo dňa 15.10.2004 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/143 z dôvodu zmeny programovej skladby 
ÚK: TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 
 
3/ SK: 352-LO/D-2252/2004 zo dňa 15.10.2004 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/144 z dôvodu zmeny programovej skladby 
ÚK: TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 
 
4/ SK: 341-LO/D-2253/2004 zo dňa 15.10.2004 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/92 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu, 
zmeny programovej ponuky a zmeny počtu prípojok 
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou 
 
5/ Sťažnosť : 2380/159-2004 zo dňa 02.11.2004 
smerujúca proti spoločnosti UPC Slovensko s.r.o., Slovensko vo veci možného porušenia ustanovenia 
§ 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Sťažovateľ: právnická osoba 
 
6/ SK: 359-LO/D-2561/2004 zo dňa 25.11.2004 
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny 
konateľa 
ÚK: MKTS s.r.o., Sečovce 
 
7/ SK: 339-LO/D-2451/2004 zo dňa 10.11.2004 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/233 podľa § 60 ods. 2 zákona  
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
ÚK: Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou 
 
8/ SK: 353-LO/D-2490/2004 zo dňa 16.11.2004 
vo veci oznámenia zmeny údajov v registrácii retransmisie č. TKR/183 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a umiestnenia hlavnej stanice 
ÚK: PO – MA, s.r.o., Banská Štiavnica 
 
9/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia licencie podľa § 54 ods. 2 písm.                
d) zákona č. 308/2000 Z. z. 
Vysielateľ: SERVIS SLOVAKIA, s.r.o., Žilina 
 
10/ Sťažnosť: 2356/151-2004 zo dňa 27.10.2004 
smerujúca proti spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Martin vo veci možného 
neoznámenia zmeny názvu programovej služby a možného prevodu obchodného podielu bez súhlasu 
rady 
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Sťažovateľ: fyzická osoba 
 
11/ SK: 267-LO/D-1976/2004 zo dňa 10.09.2004 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom družice  
ÚK: European Television – medicus, a.s. 
 
12/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia licencie podľa § 68 ods. 7 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
Vysielateľ: ADUT PLUS, a.s., Potočná 85, 909 01 Skalica 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 66/2004/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(monitorovaný program Superstar zo dňa 29.10.2004) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 67/04/TV o monitorovaní televíznej stanice Teraz-dnes-tu (TDT) 
(monitorovaný program/dni: 23.9.2004) 
Vysielateľ: KID, a.s., Poprad    číslo licencie: T/46 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 13/2004/R o monitorovaní vysielania NAJ rádia  
(monitorovaný program: spravodajstvo z dní 27.9.2004 – 1.10.2004) 
Vysielateľ: AWG, spol. s r. o. číslo licencie: R/81 
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.2386/148-2004 zo dňa 2.11.2004                               sťažovateľ: fyzická osoba 
(na prekročenie reklamného času dňa 21.10.2004 v čase 20:00-21:00 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2386/148   smerujúcej proti vysielaniu STV 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.2387/147-2004  zo dňa 2.11.2004   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na prekročenie reklamného času dňa 28.10.2004 v čase 20:00–21:00) 
Správa o šetrení sťažnosti č.2387/147 smerujúcej proti vysielaniu STV  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 2292/146-2004 zo dňa 19. 10. 2004            sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 22.9.2004, reportáž „Adopcie ako biznis“) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2292/146-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Materiál preložený zo zasadnutia Rady dňa 23.11.2004 
Sťažnosť č. 2266/143-2004   zo dňa  18.10.2004                            sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Prísne tajné) 
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Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/143-2004    smerujúcej proti vysielaniu STV 
Vysielateľ: STV, vysielateľ na základe zákona 
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2361/149-2004  z 27.10.2004                          sťažovateľ: Úrad pre verejné obstarávanie 
(na vysielanie programu  Správy STV  zo 17.10.2004 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2361/149-2004  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
21/ Sťažnosť č. 2494/161-2004  zo dňa 16.11.2004                        sťažovateľ: právnická osoba 
(na formu sponzorského odkazu firmy AVON odvysielaného pred programom Svadba snov z 
11.11.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti  č. 2494/161-2004  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ:Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.64/04/TV o monitorovaní vysielania MsTV Moldava – Szepsi VTV, Studio 7 
(monitorované dni: 4., 11. a 18.10.2004) 
Vysielateľ: MsTV Moldava – Studio 7S, s.r.o., Moldava nad Bodvou    číslo licencie: T/131 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 14/04/RO o monitorovaní vysielania Rádia Twist 
Vysielateľ: RADIO TWIST, a.s.    číslo licencie: R/70 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č.65/04/TV o monitorovaní vysielania DEVÍNSKONOVOVESKEJ TELEVÍZIE (DTV) 
(monitorovaný deň: 11., 13., 18. a 20.10.2004) 
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.  číslo licencie: T/112 
 
25/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 192-PgO/O-1130/2004 zo dňa 22.6.2004 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu – Rádio Slovensko v období 
kampane pred voľbami, v čase moratória a volieb do Európskeho parlamentu  
(dodržiavanie §  16 písm. c)  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň:   23.5.2004 – 13.6.2004) 
ÚK: Slovenský rozhlas                                   
 
26/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 193-PgO/O-1131/2004 zo dňa 21.9.2004 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania televíznej stanice TA3 v období kampane pred 
voľbami, v čase moratória a volieb do Európskeho parlamentu 
(dodržiavanie §  16 písm. c)  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň:   23.5.2004 – 13.6.2004) 
ÚK: C.E.N. s. r.o.                          číslo licencie: T/125 
27/ Návrh na uloženie sankcie - upozornenia 
SK č.: 200-PgO/O-1171/2004 zo dňa 9.7.2004 
Doplnenie: Správa č. 35/04/TV  
(dodržiavanie §  16 písm. c)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: 20.5.2004 a 27.5.2004) 
ÚK: Ing. Jozef Maslík ELTRON   číslo licencie: T/146 
 
28/ Návrh na uloženie sankcie  - upozornenie  
SK č.: 190-PgO/O-1128/2004  zo dňa 22.6.2004 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania TV JOJ v období kampane pred voľbami, v čase 
moratória a volieb do Európskeho parlamentu 
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(dodržiavanie §  16 písm. c)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný deň:  23.5.2004 – 13.6.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.                               číslo licencie: T/39 
 
29/ Návrh na zastavenie správneho konania  
SK č.: 191-PgO/O-1129/2004  zo dňa 22.6.2004 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania Televízie Markíza v období kampane pred voľbami, 
v čase moratória a volieb do Európskeho parlamentu 
(dodržiavanie §  16 písm. c)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný deň:  23.5.2004 – 13.6.2004) 
ÚK: Markíza Slovakia, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
30/ Rôzne:  
 

* * * * * 
K bodu 1/  
Kontrola úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 686 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu dnešného 
zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 04-21/1.661: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
K bodu 2/  
SK: 351-LO/D-2252/2004 zo dňa 15.10.2004 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/143 z dôvodu zmeny programovej skladby 
ÚK: TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 
 
Uznesenie č. 04-21/2.662: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 351-
LO/D-2252/2004 zo dňa 15.10.2004 posúdila oznámenie o zmene registrácie č. TKR/143, doručenú 
Rade z dôvodu zmeny základnej programovej skladby účastníka konania: 
TFM spol. s r.o. 
Klčové 2088 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/143 takto: 

Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/143/99 zo dňa 20.04.1999 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 
 V bode č. 4. „Ponuka programových služieb: televízne programové služby: základný 
súbor:“ sa 

1. vypúšťajú slová: „ SUPER MAX“ 
2. dopĺňa slovo: „MINIMAX.“ 

 
Úloha č. 21 – 687: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/143 v SK: 351-LO/D-2252/2004 
zo dňa 15.10.2004 účastníkovi konania (TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 17.12.2004      Z: LO 
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K bodu 3/ 
SK: 352-LO/D-2252/2004 zo dňa 15.10.2004 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie c. TKR/144 z dôvodu zmeny programovej skladby 
ÚK: TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 
 
Uznesenie č. 04-21/3.663: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 352-
LO/D-2252/2004 zo dňa 15.10.2004 posúdila oznámenie o zmene registrácie č. TKR/144, doručenú 
Rade z dôvodu zmeny základnej programovej skladby účastníka konania: 
TFM spol. s r.o. 
Klčové 2088 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/144 takto: 

Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/144/99 zo dňa 07.05.1999 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 
 
 V bode č. 4. „Ponuka programových služieb: televízne programové služby: základný 
súbor:“ sa 

1.   vypúšťajú slová: „ SUPER MAX“ 
2. dopĺňa slovo: „MINIMAX.“ 

 
Úloha č. 21 – 688: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/144 v SK: 352-LO/D-2252/2004 
zo dňa 15.10.2004 účastníkovi konania (TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 17.12.2004      Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 341-LO/D-2253/2004 zo dňa 15.10.2004 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie c. TKR/92 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu, 
zmeny programovej ponuky a zmeny počtu prípojok 
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou 
 
Uznesenie č. 04-21/4.664: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 341-
LO/D-2253/2004 zo dňa 15.10.2004 posúdila žiadosť o zmenu  registrácie č. TKR/92, doručenú Rade 
z dôvodu rozšírenia územného rozsahu, zmeny programovej ponuky základného súboru a zmeny 
počtu prípojok účastníka konania: 
BYTOVÉ DRUŽSTVO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU 
Svätoplukova 1601 
957 04 Bánovce nad Bebravou 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
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rozhodnutie: 
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/92 takto: 

Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/92/1997 zo dňa 24.11.1997 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 
1. V bode č. 3. „Počet prípojok:“ sa v písm. „ a) KDS Bánovce nad Bebravou“ 

1. vypúšťa číslo „2372“ 
2. dopĺňa číslo „2550“ 

2.        V bode č. 3 „Spolu“ sa 
1. vypúšťa číslo „2712“ 
2. dopĺňa číslo „2890“ 

3.        V bode č. 4. „Ponuka programových služieb:“ sa v písm. „ a) KDS Bánovce nad  
Bebravou, základný súbor: televízne programové služby“  
1. vypúšťajú slová: „VIVA, SAT1“ 
2. dopĺňajú slová: „ DISCOVERY, HALLMARK, GALAXIE SPORT“ 

 
Úloha č. 21 – 689: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/92 v SK: 341-LO/D-2253/2004 zo 
dňa 15.10.2004 účastníkovi konania (Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad 
Bebravou) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.12.2004      Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Sťažnosť : 2380/159-2004 zo dňa 02.11.2004 
smerujúca proti spoločnosti UPC Slovensko s.r.o., Slovensko vo veci možného porušenia ustanovenia 
§ 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Sťažovateľ: právnická osoba 
 
Uznesenie č. 04-21/5.665: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 2380/159-2004 zo 
dňa 02.11.2004 a dospela k záveru, že sťažnosť je v  zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 prvá veta zákona 
č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach neopodstatnená. 
 
Úloha č. 21 – 690: Zaslať oznámenie o vybavení sťažnosti sťažovateľovi SATRO s.r.o. a spoločnosti 
UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava. 
T: 08.12.2004      Z: LO 
 
K bodu 6/ 
SK: 359-LO/D-2561/2004 zo dňa 25.11.2004 
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny 
konateľa 
ÚK: MKTS s.r.o., Sečovce 
 
Uznesenie č. 04-21/6.666: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, posúdila 
oznámenie zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie, doručené Rade dňa 
25.11.2002, spoločnosti 
MKTS s.r.o. 
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Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27 
078 01 Sečovce 
a po zistení potrebných podkladov 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 podľa § 60 ods. 3 zákona č.308/2000 Z. z.  na základe oznámenia účastníka konania  

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/199 nasledovne: 
 
V rozhodnutí o udelení registrácii retransmisie č. TKR/199 zo dňa 08.01.2002 sa bod 5 rozhodnutia 
mení a znie: 
 
„5. Právne skutočnosti: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I., zoznam 
výpisov č. V-11980/04, vložka číslo 12348/V zo dňa 26.10.2004;“ 
 
Úloha č. 21 – 691: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 359-LO/D-2561/2004 
rozhodnutie účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.12.2004      Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 339-LO/D-2451/2004 zo dňa 10.11.2004 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/233 podľa § 60 ods. 2 zákona  
č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
ÚK: Družstvo BELSAT, Belá nad Cirochou 
 
Uznesenie č. 04-21/7.667: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len “Rada”) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „ zákon č. 308/2000 Z. z.“), podľa zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len “zákon č. 71/1967 Zb.”) v správnom konaní č. 339-
LO/D-2451/2004 zo dňa 10.11.2004 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie účastníka 
konania 
Družstvo BELSAT 
SNP 362/63 
067 81 Belá nad Cirochou 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/233 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/233/2004 zo dňa 06.07.2004 sa menia takto: 
 

A. Bod č. 3 sa mení a znie:  
„3. Počet prípojok: 654“ 
 
B. Bod č. 4 sa mení a znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
 
-základná programová ponuka: 

- televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV JOJ, TA 3, MUSIC BOX, ČT 1, 
ČT 2, GALAXIE SPORT, MINIMAX, DISCOVERY CHANNEL, HALLMARK CHANNEL, PRO 
7, VOX.  
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- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO_FM, 
RÁDIO REGINA; FUN RÁDIO, RÁDIO VÝCHOD, RÁDIO EXPRESS 

    - rozšírená programová ponuka: -„ 

Úloha č. 21 – 692: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania písomné vyhotovenie rozhodnutia 
o zmene registrácie retransmisie č. TKR/233 v správnom konaní č. 339-LO/D-2451/2004 a vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.12.2004       Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 353-LO/D-2490/2004 zo dňa 16.11.2004 
vo veci oznámenia zmeny údajov v registrácii retransmisie č. TKR/183 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a umiestnenia hlavnej stanice 
ÚK: PO – MA, s.r.o., Banská Štiavnica 
 
Uznesenie č. 04-21/8.668: 
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. 353-LO/D-2490/2004 zo dňa 16.11.2004 posúdila oznámenie o zmene 
registrácie retransmisie č. TKR/183 účastníka konania, spoločnosti: 
PO – MA, s.r.o. 
Antolská 33 
969 01 Banská Štiavnica 
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

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

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/183 nasledovne: 

 
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/183/2001 z 05.06.2001 v znení neskorších zmien sa 
mení nasledovne:  
 
Bod 1.1 sa mení a znie: 
„Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutia Telekomunikačného úradu 
SR č. s. BB-168/01-R PO-MA zo dňa 28.03.2001: 

- hlavná stanica – lokalita: Antolská 33, Banská Štiavnica;“  
 

Bod 4 sa mení a znie: 
 
„Ponuka programových služieb:  
 

     mesto Banská Štiavnica - Križovatka 
a) základná programová ponuka:  

a. televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, MTV 1, 
MTV 2, PRO 7, SAT 1, RTL, RTL 2, VIVA, ARD, VOX, Kabel 1, LUNA, Music 
Box, EUROSPORT; 

b. rozhlasové programové služby:   SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM) 

     b)   rozšírená programová ponuka: 
a. televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, MTV 1, 

MTV 2, PRO 7, SAT 1, RTL, RTL 2, VIVA, ARD, VOX, Kabel 1, LUNA, Music 
Box, EUROSPORT, MINIMAX, Spektrum, ČT 1, ČT 2, Galaxie sport, AXN; 
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        b. rozhlasové programové služby:   SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM) 

     
           mesto Banská Štiavnica - sídlisko Drieňová   

a) základná programová ponuka:   
a.   televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, M 1, M2, 

SAT 1, PRO 7, RTL, RTL 2, VIVA, ARD, Kabel 1, VOX, RAI Tre, 3 Sat, MTV, 
MINIMAX, EUROSPORT;  

b. rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM); 

b) rozšírená programová ponuka:  
a. televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, M 1, M2, 

SAT 1, PRO 7, RTL, RTL 2, VIVA, ARD, Kabel 1, VOX, RAI Tre, 3 Sat, MTV, 
EUROSPORT, ČT 1, ČT 2, Spektrum, Galaxie sport, AXN; 

rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, 
RÁDIO_FM);“ 
 
Úloha č. 21 – 693: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania písomné rozhodnutie o zmene 
registrácie retransmisie č. TKR/183 v správnom konaní č. 353-LO/D-2490/2004 a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 17.12.2004      Z: LO 
 
K bodu 9/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia licencie podľa § 54 ods. 2 písm.                
d) zákona č. 308/2000 Z. z. 
Vysielateľ: SERVIS SLOVAKIA, s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 04-21/9.669: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 začína správne 
konanie voči vysielateľovi SERVIS SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, 010 01 Žilina, vo veci  
možného odňatia licencie podľa § 54 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. dôvodu, že 
pravdepodobne neuzavrel zmluvy s organizáciami kolektívnej správy spravujúcimi práva 
k predmetom ochrany, ktoré používa. 
 
Úloha č. 21 – 694: Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania, spoločnosti SERVIS 
SLOVAKIA, s.r.o., Žilina začiatok správneho konania, pozve ho na ústne pojednávanie dňa ... 
a zaobstará všetky údaje a doklady, ktoré sú nevyhnutné na zistenie skutočného stavu veci. 
T: 17.12.2004       Z: LO 
 
K bodu 10/ 
Sťažnosť: 2356/151-2004 zo dňa 27.10.2004 
smerujúca proti spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Martin vo veci možného 
neoznámenia zmeny názvu programovej služby a možného prevodu obchodného podielu bez súhlasu 
rady 
Sťažovateľ: fyzická osoba 
 
Uznesenie č. 04-21/10.670: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej aj „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. prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 2356/151-2004 zo 
dňa 27.10.2004 a dospela k záveru, že sťažnosť je v zmysle § 19 ods. 1 prvá veta zákona č. 152/1998 
Z. z. o sťažnostiach neopodstatnená.  
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Úloha č. 21 – 695: Zaslať oznámenie o vybavení sťažnosti prevádzkovateľovi servera 
www.radioweb.sk (podľa požiadavky sťažovateľa). 
T: 17.12.2004      Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 267-LO/D-1976/2004 zo dňa 10.09.2004 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom družice  
ÚK: European Television – medicus, a.s. 
 
Uznesenie č. 04-21/11.671: 
Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
televízne vysielanie prostredníctvom satelitu doručenú Rade dňa 10. 9. 2004 účastníkom konania - 
spoločnosťou:  
European Television – medicus, a. s. 
Nevädzová 5 
821 01 Bratislava 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania 

u d e ľ u j e  
spoločnosti European Television – medicus, a. s. 

l i c e n c i u   č .   T / 166 n a   m u l t i r e g i o n á l n e   t e l e v í z n e   v y s i e l a n i e  
prostredníctvom družice na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto 

rozhodnutia, za týchto podmienok: 
 

 I. 
(1) Názov programovej služby: ETV – medicus 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
(4) Územný rozsah vysielania: multiregionálne 
(5) Jazyk vysielania: slovenský, anglický, nemecký, francúzsky, poľský, ruský 
 

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 zo dňa 26. 7. 2004, 
zoznam výpisov č. A - 2358/04. 
 
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 26. 7. 2004, zoznam výpisov č. A - 
2358/04. 
 

III.  
(1) Podiely programových typov bežnom mesiaci, určené z programovej skladby doručenej Rade: 
a/ Programová služba: (100%) 

1. Doplnkové vysielanie: 20% 
2. Programy: 85 % 

http://www.radioweb.sk/
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  b/ Programy: (100%) 
1. Spravodajstvo: 0 % 
2. Publicistika: 0 % 

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

3. Dokumentárne programy: 100 %          
4. Dramatické programy: 0 %               
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %    
6. Hudobné programy: 0 %                   
7. Vzdelávacie programy: 0 %             
8. Náboženské programy: 0 %              
9. Športové programy: 0 %                   

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

 
(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 50% 
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 23 a § 
25 zákona č. 308/2000 Z. z.  

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

(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 
podľa Jednotného systému označovania programov 

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

 
IV. 

(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom satelitu spoločnosti Spacetown Ltd., Twin 
Tower 1, Suite 1017, 33 Jabotinsky St. Ramat Gan 52511, Israel                                         

 
 (2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
      a/ CD nosiče vo formáte MPEG-3,   
      b/ DVD nosiče, alebo 

c/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.“ 
 
Úloha č. 21 – 696: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania – spoločnosti European Television 
– medicus, a. s.rozhodnutie v správnom konaní č. 267/LO/D-1976/2004 a vyzve ho na zaplatenie 
správneho poplatku. 
T: 17.12.2004      Z: LO 
 
K bodu 12/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia licencie podľa § 68 ods. 7 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
Vysielateľ: ADUT PLUS, a.s., Potočná 85 909 01 Skalica 
 
Uznesenie č. 04-21/12.672: 
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 § 71 zák. č. 308/2000 Z. 
z. začína správne konanie proti vysielateľovi s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/79 spoločnosti 
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ADUT PLUS, a.s., Skalica vo veci možného odňatia frekvencie 101,5 Senica podľa § 68 ods. 7 zákona 
č. 308/2000 Z.z. a nariaďuje v tejto veci ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 21. 12. 2004 o .... 
hodine. 
 
Úloha č. 21 – 697: Kancelária Rady oznámi vysielateľovi začatie správneho konania a termín ústneho 
pojednávania. 
T: 10.12.2004      Z: LO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 66/2004/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(monitorovaný program Superstar zo dňa 29.10.2004) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 04-21/13.673: 
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. 66/04/TV  o monitorovaní 
programu Slovensko hľadá Superstar smerujúcej proti  Slovenskej televízii, začína správne konanie 
voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 
zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 29.10.2004 prerušil reklamným blokom program 
Slovensko hľadá Superstar vysielaný o cca 20.00 hod.   
 
Uznesenie č. 04-21/13.674: 
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. 66/04/TV  o monitorovaní 
programu Slovensko hľadá Superstar smerujúcej proti  Slovenskej televízii, začína správne konanie 
voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 36 ods. 3 
zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 29.10.2004 v čase od 20.00 hod. do 21.00 hod. 
vysielací čas vyhradený reklame presiahol zákonom stanovený limit ôsmich minút.   
 
Úloha č. 21 – 698: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 14.12.2004      Z: PKO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 67/04/TV o monitorovaní televíznej stanice Teraz-dnes-tu (TDT) 
(monitorovaný program/dni: 23.9.2004) 
Vysielateľ: KID, a.s., Poprad       číslo licencie: T/46 
 
Uznesenie č. 04-21/14.675: 
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. 67/04/TV o monitorovaní 
televíznej programovej služby Teraz-dnes-tu, začína správne konanie voči vysielateľovi KID, a.s., vo 
veci možného porušenia § 36 ods. 1 zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 23.9.2004 
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vysielací čas vyhradený reklame presiahol zákonom stanovený limit 20 %, a § 36 ods. 3 zákona  č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 23.9.2004 v čase 0.00 – 18.00 a 19.00 – 24.00 hod. vysielací 
čas vyhradený reklame presiahol zákonom stanovený limit dvanástich minút za hodinu.  
 
Úloha č. 21 – 699: 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: 14.12.2004      Z: PKO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 13/2004/R o monitorovaní vysielania NAJ rádia  
(monitorovaný program: spravodajstvo z dní 27.9.2004 – 1.10.2004) 
Vysielateľ: AWG, spol. s r. o.    číslo licencie: R/81 
 
Uznesenie č. 04-21/15.676: 
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. 13/2004/R  o monitorovaní Naj 
Rádia, začína správne konanie voči vysielateľovi AWG, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 16 
písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 27.9.2004 o 17:45 hod. a 28.9.2004 
o 12:55 hod a 14:55 hod. odvysielal v rámci programu  „Krátke správy“ príspevky týkajúce sa reformy 
zdravotníctva, pri ktorých nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, tak ako to požaduje pre 
spravodajské programy § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Uznesenie č. 04-21/15.677: 
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. 13/2004/R  o monitorovaní Naj 
Rádia, začína správne konanie voči vysielateľovi AWG, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 16 
písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 28.9.2004 o 13:55, 14:55 a 17:45 hod. 
odvysielal v rámci programu  „Krátke správy“ príspevky týkajúce sa zvyšovania cien povinného 
zmluvného poistenia motorových vozidiel a diaľničných nálepiek, pri ktorých nezabezpečil 
objektívnosť a nestrannosť, tak ako to požaduje pre spravodajské programy § 16 písm. b) zákona č. 
308/2000 Z.z. 
 
Úloha č. 21 – 700: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 14.12.2004      Z: PKO  
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.2386/148-2004 zo dňa 2.11.2004                  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na prekročenie reklamného času dňa 21.10.2004 v čase 20:00-21:00 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2386/148   smerujúcej proti vysielaniu STV 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 04-21/16.678: 
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. 2386/148-2004 
smerujúcej voči STV, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej 
televízii, vo veci možného porušenia § 36 ods. 3 zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
21.10.2004 v čase od 20.00 hod. do 21.00 hod. vysielací čas vyhradený reklame presiahol zákonom 
stanovený limit ôsmich minút.   

 
Úloha č. 21 – 701: 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: 14.12.2004      Z: PKO 
 
Úloha č. 21 – 702: Kancelária Rady vykoná monitoring reklamy u vysielateľov TV Markíza a TV JOJ 
so sledovaním reklamného rozsahu v hodine. 
T: 31.01. 2005      Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.2387/147-2004  zo dňa 2.11.2004                 sťažovateľ: fyzická osoba 
(na prekročenie reklamného času dňa 28.10.2004 v čase 20:00–21:00) 
Správa o šetrení sťažnosti č.2387/147 smerujúcej proti vysielaniu STV  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 04-21/17.679: 
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. 2387/147-2004 
smerujúcej voči STV, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej 
televízii, vo veci možného porušenia § 36 ods. 3 zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
28.10.2004 v čase od 20.00 hod. do 21.00 hod. vysielací čas vyhradený reklame presiahol zákonom 
stanovený limit ôsmich minút.   
 
Úloha č. 21 – 703: 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: 14.12.2004      Z: PKO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 2292/146-2004 zo dňa 19. 10. 2004             sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 22.9.2004, reportáž „Adopcie ako biznis“) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2292/146-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    

 
Uznesenie č. 04-21/18.680: 
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.2292/146-2004 
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 rámci programu „Reportéri“  odvysielal reportáž s názvom „Adopcie ako biznis“, v ktorom 
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prezentoval jednostranné informácie a názory bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií 
a názorovú pluralitu k danej problematike v rámci vysielanej programovej služby.   
 
Úloha č. 21 – 704: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. Pozve účastníka konania na ústne pojednávanie dňa 11.01.2005. 
T: 14.12.2004      Z: PKO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Materiál preložený zo zasadnutia Rady dňa 23. 11. 2004 
Sťažnosť č. 2266/143-2004   zo dňa  18.10.2004            sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Prísne tajné) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2266/143-2004    smerujúcej proti vysielaniu STV 
Vysielateľ: STV, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 04-21/19.681: 
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.2266/143-2004, vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 21 – 705: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle prijatého uznesenia. 
T: 15.12.2004      Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2361/149-2004  z 27.10.2004                       sťažovateľ: Úrad pre verejné obstarávanie 
(na vysielanie programu  Správy STV  zo 17.10.2004 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2361/149-2004  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 04-21/20.682: 
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. 2361/149-2004, vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 21 – 706: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle prijatého uznesenia. 
T: 15.12.2004      Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Sťažnosť č. 2494/161-2004  zo dňa 16.11.2004              sťažovateľ: právnická osoba 
(na formu sponzorského odkazu firmy AVON odvysielaného pred programom Svadba snov z 
11.11.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti  č. 2494/161-2004  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ:Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
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Uznesenie č. 04-21/21.683: 
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. 2494/161-2004, vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 21 – 707: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle prijatého uznesenia. 
T: 15.12.2004      Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.64/04/TV o monitorovaní vysielania MsTV Moldava – Szepsi VTV, Studio 7 
(monitorované dni: 4., 11. a 18. 10. 2004) 
Vysielateľ: MsTV Moldava – Studio 7S, s.r.o., Moldava nad Bodvou      číslo licencie: T/131 
 
Uznesenie č. 04-21/22.684:  
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. 64/2004/TV z monitorovania vysielania MsTV 
Moldava – Szepsi VTV, STUDIO 7S konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 4., 11. 
a 18.10.2004  vysielateľa MsTV Moldava – STUDIO 7S, s.r.o., Moldava nad Bodvou s licenciou č. 
T/131 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 21 – 708: Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle 
vysielateľovi (MsTV Moldava – STUDIO 7S, s.r.o., Moldava nad Bodvou) prijaté uznesenie. 
T: 15.12.2004      Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 14/04/RO o monitorovaní vysielania Rádia Twist 
Vysielateľ: RADIO TWIST, a.s.   číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 04-21/23.685:  
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. 14/2004/RO o monitorovaní vysielania stanice Rádio 
Twist konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 10.10.2004 a 11.10.2004 vysielateľa 
RADIO TWIST, a.s. s licenciou č. R/70 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 21 – 709: Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle 
vysielateľovi (RADIO TWIST, a.s.) prijaté uznesenie.  
T: 15.12.2004      Z: PgO 
 
Úloha č. 21 – 710: 
Kancelária Rady preskúma splnenie podmienok na zmenu licencie vysielateľom. 
T: 21.12.2004                                                                                       Z: LO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
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Správa č.65/04/TV o monitorovaní vysielania DEVÍNSKONOVOVESKEJ TELEVÍZIE (DTV) 
(monitorovaný deň: 11., 13., 18. a 20.10.2004) 
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia, spol. s r.o.  číslo licencie: T/112 
 
Uznesenie č. 04-21/24.686:  
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. 65/2004/TV o monitorovaní vysielania 
DEVÍNSKONOVOVESKEJ TELEVÍZIE (DTV) konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 
11., 13., 18. a 20. októbra 2004 od 18.00 do 20.00 hod. vysielateľa  Devínskonovoveská televízia spol. 
s r.o. s licenciou č. T/112 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 21 – 711: Kancelária Rady  v zmysle § 4 ods.4 a § 13 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. zašle 
vysielateľovi (Devínskonovoveská televízia spol. s r.o.) prijaté uznesenie. 
T: 15.12.2004      Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 192-PgO/O-1130/2004 zo dňa 22.6.2004 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu – Rádio Slovensko v období 
kampane pred voľbami, v čase moratória a volieb do Európskeho parlamentu  
(dodržiavanie §  16 písm. c)  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň:   23.5.2004 – 13.6.2004) 
ÚK: Slovenský rozhlas                                   
 
Uznesenie č. 04-21/25.687:  
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. 192-PgO/O-
1130/2004 vedené voči vysielateľovi na základe zákona Slovenský rozhlas podľa § 30 zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
                                                                    zastavuje 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 21 – 712: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskému rozhlasu.  
T: 07.01.2005      Z: PKO 
 
K bodu 26/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 193-PgO/O-1131/2004 zo dňa 21.9.2004 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania televíznej stanice TA3 v období kampane pred 
voľbami, v čase moratória a volieb do Európskeho parlamentu 
(dodržiavanie §  16 písm. c)  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň:   23.5.2004 – 13.6.2004) 
ÚK: C.E.N. s. r.o.                                 číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 04-21/26.688:  
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. 193-PgO/O-
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1131/2004 vedené voči spoločnosti C.E.N. s. r.o. podľa § 30 písm. h/ zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

zastavuje, 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Úloha č. 21 – 713: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
zastavenie konania účastníkovi konania  C.E.N. s. r.o.
T: 07.01.2005      Z: PKO 
 
K bodu 27/ 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia 
SK č.: 200-PgO/O-1171/2004 zo dňa 9.7.2004 
Doplnenie: Správa č. 35/04/TV  
(dodržiavanie §  16 písm. c)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: 20.5.2004 a 27.5.2004) 
ÚK: Ing. Jozef Maslík ELTRON   číslo licencie: T/146 
 
Uznesenie č. 04-21/27.689:  
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. 200-
PgO/O-1171/2004 Ing. Jozef Maslík ELTRON 

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

tým, 
že v období volebnej kampane do Európskeho parlamentu (23.5. až 10.6. 2004) nezabezpečil, aby 
spravodajské a publicistické relácie boli vyvážené a nestranné tak, ako to ustanovuje § 19 ods. 4 
zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu,   

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. 21 – 714: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania - Ing. Jozef Maslík ELTRON. 
T: 07.01.2005      Z:PKO 
 
K bodu 28/ 
Návrh na uloženie sankcie  - upozornenie na porušenie zákona  
SK č.: 190-PgO/O-1128/2004  zo dňa 22.6.2004 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania TV JOJ v období kampane pred voľbami, v čase 
moratória a volieb do Európskeho parlamentu 
(dodržiavanie §  16 písm. c)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný deň:  23.5.2004 – 13.6.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.                                               číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 04-21/28.690: 
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. 190-
PgO/O-1128/2004 spoločnosť MAC TV s.r.o., Bratislava  

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

že v období volebnej kampane do Európskeho parlamentu (23.5. až 10.6. 2004) nezabezpečil, aby 
spravodajské a publicistické relácie boli vyvážené a nestranné tak, ako to ustanovuje § 19 ods. 4 
zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu,   

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. 21 – 715: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania MAC TV s.r.o., Bratislava. 
T: 07.01.2005      Z: PKO 
 
K bodu 29/ 
Návrh na zastavenie správneho konania  
SK č.: 191-PgO/O-1129/2004  zo dňa 22.6.2004 
Doplnenie: Správa č. 2 o monitorovaní vysielania Televízie Markíza v období kampane pred voľbami, 
v čase moratória a volieb do Európskeho parlamentu 
(dodržiavanie §  16 písm. c)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný deň:  23.5.2004 – 13.6.2004) 
ÚK: Markíza Slovakia, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 04-21/29.691: 
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. 191-PgO/O-
1129/2004 vedené voči spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 písm. h/ zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

zastavuje, 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Úloha č. 21 – 716: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
zastavenie správneho konania účastníkovi konania  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.  
T: 07.01.2004      Z: PKO 
 
K bodu 30/ 
Rôzne 
 
30/ Rôzne   
 
1/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2004. 
 
Uznesenie č. 04-21/30.1.692: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o štatistike o odvysielanom programe 
televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm. l), § 22 – 28 zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciach za 3. štvrťrok 2004. 
 
Úloha č. 21 – 717: Kancelária Rady zabezpečí umiestnenie materiálu na webstránku Rady. 
T: 15.12.2004                                                                      Z: OEV 
 
2/ Návrh na mimoriadnu odmenu RK. 
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Uznesenie č. 04-21/30.2.693: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v zmysle čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 04.05.2004 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3. marca 2004 schvaľuje podľa § 
20 ods. 1 písm. a/ zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme odmenu riaditeľovi kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude 
vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac november 2004. 
 
Úloha č. 21 – 718: Kancelária zabezpečí vyplatenie odmeny vo výplatnom termíne za november 2004. 
T: výplatný termín za november 2004       Z: OEV 
 
3/ Rada sa oboznámila so Správou o priebehu a výsledkoch ZPC členky SKDV Ing. A. Prečuchovej  
v dňoch 23.11.-27.11.2004 v Poľsku ( Predkoordinačné rokovania o DVB-T a T-DAB ) a berie ju na 
vedomie. V spojitosti so ZPC do Budapešti ( odsúhlasené Radou dňa 23.11.2004 ) súhlasí 
s nahradením Ing. A. Prečuchovej predsedníčkou V. Agócs. 
 
4/ Rada súhlasí so ZPC Mgr. Igora Chovana na 2. zasadnutí pracovnej skupiny pre implementáciu 
MHP (Multimedia Home Platform ) dňa 16.12.2004 v Bruseli. Podmienkou realizácie pracovnej cesty 
je potvrdenie účasti menovaného pracovníka príslušným direktoriátom Európskej komisie. 
 
Úloha č. 21 – 719: Kancelária v prípade účasti zabezpečí ZPC v rozsahu obvyklom pre tento typ ZPC. 
T: 10. 12. 2004     Z: OEV 
 
5/ Rada rozhodla o zmene termínu ústneho pojednávania v správnom konaní č. 330-PgO/O-1615/2004 
z 7. 12. 2004 o 10:00 na 11. 1. 2005. 
 
Úloha č. 21 – 720: Kancelária oznámi účastníkovi správneho konania nový termín ústneho 
pojednávania. 
T: 21. 12. 2004     Z: PKO 
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Peter Abrahám 
Overil: J. Žitňanská 
 

 
  Valéria Agócs 

       predsedníčka Rady 
V Bratislave dňa 7.12.2004                     pre vysielanie a retransmisiu 
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