
Zápisnica č. 22/2004 
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa  21.12.2004 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny. 
Zapisovateľ: Peter Abrahám – riaditeľ kancelárie  
Overovateľ:  
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
  
Program: 
 
1/ Kontrola plnenia úloh. 
 
2/ SK: 156-LO/D-1298/2004 zo dňa 01.06.2004  
vo veci  zmeny licencie č. T/128 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  (zmena konateľa) 
ÚK: NTV Nesvady, s.r.o., Nesvady 
 
3/ SK: 357-LO/D-2328/2004 zo dňa 26.10.2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/91 z dôvodu zmeny podielov programových typov, podielu 
programov vo verejnom záujme a zmeny časového rozsahu vysielania 
ÚK: SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom 
 
4/ SK: 355-LO/D-2500/2004 zo dňa 16.11.2004 
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny sídla 
a zmeny štatutárneho orgánu spoločnosti 
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa 
 
5/ SK: 369-LO/D-2586/2004 zo dňa 26.11.2004 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/217 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY, s.r.o., Bratislava 
 
6/ SK: 370-LO/D-2586/2004 zo dňa 26.11.2004 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/132 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., Bratislava 
 
7/ SK: 368-LO/D-2585/2004 zo dňa 26.11.2004 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/102 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., Bratislava 
 
8/ SK: 338-LO/D-2392/2004 zo dňa 03.11.2004 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie (prostredníctvom KDS) 
ÚK: ANTIK Computers & Communications s.r.o., Košice 
9/ SK: 349-LO/D-2402/2004 zo dňa 04.11.2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/148 podľa ustanovenia § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina 
 
10/ SK: 373-LO/D-2650/2004 zo dňa 07.12.2004 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/101 – zníženie územného rozsahu vysielania 
ÚK: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza 
 
11/ SK: 342-LO/D-2433/2004 zo dňa 08.11.2004 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/101 v časti programové služby 
ÚK: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza 
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12/ SK: 367-LO/D-2585/2004 zo dňa 26.11.2004 
vo veci žiadosti o rozšírenie územného rozsahu licencie č. T/155 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY, s.r.o., Bratislava 
 
13/ SK: 377-LO/O-1920/2004 zo dňa 07.12.2004 
vo veci možného odňatia licencie podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica 
ÚP: 10:40 
 
14/ SK: 356-LO/D-2546/2004 zo dňa 23. 11. 2004 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie (prostredníctvom MMDS) 
ÚK: AVC s.r.o., Bratislava 
 
15/ SK: 376-LO/O-1919/2004 zo dňa 07.12.2004 
vo veci možného odňatia licencie podľa § 54 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: SERVIS SLOVAKIA, s.r.o., Žilina 
ÚP: 10:20 
 
16/ SK: 372-LO/D-2413/2004 zo dňa 04.11.2004 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 21. kanála Bánovce nad Bebravou  
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava 
ÚP: 11:00 
 
17/ SK: 371-LO/D-2640/2004 zo dňa 06.12.2004 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/74 
ÚK: FLASH PREŠOV spol. s r.o., Prešov 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, TV JOJ 
a TA 3  
(monitorovaný program – hlavné spravodajské programy, dni 15.9.-15.10.2004) 
Vysielateľ:   Slovenská televízia 
                     MAC TV s.r.o., Bratislava 
                     Markíza-Slovakia, s.r.o, Blatné   
                     C.E.N., s.r.o., 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.  2405/158-2004 zo dňa 3.11.2004              sťažovateľ: Právnická osoba   
(na vysielanie programu  Scoop (31.10.2004, Dvojka), seriálu „24“ (6.11.2004, Jednotka) a 
upútavkový blok November (na Jednotke  z 9.11.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2405/158-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ:  STV – vysielateľ na základe zákona     
 
20/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 72/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice TV JOJ  
(monitorovaný program Noviny  1.11.2004 ) 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                  číslo licencie: T/39 
 
21/ Kontrolný monitoring 
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Správa č. 71/04/TV o monitorovaní vysielania ATV-Žiar nad Hronom (monitorovaný deň:27.9.2004) 
Vysielateľ: SEWARE multimédiá, v.o.s.               číslo licencie: T/91 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 69/04/TV o monitorovaní vysielania Televízie Ružinov 
(monitorovaný deň: 10.11.2004) 
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o. Bratislava               číslo licencie: T/89 
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č.15/04/RO o monitorovaní vysielania  Rádio Max. 
(monitorovaný deň:15.10.2004 a 17.10.2004) 
Vysielateľ: Max Media s.r.o. Nové Zámky              číslo licencie: R/63 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č.70/04/TV o monitorovaní vysielania  Mestskej  televízie Trnava 
(monitorovaný deň:11.,13. a 14.10.2004) 
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.             číslo licencie: T/78 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.68/04/TV o monitorovaní vysielania  Púchovskej televízie 
(monitorovaný deň:16. a 20.10.2004) 
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov          číslo licencie: T/92 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 12/2004/R o monitorovaní vysielania  Rádia KIKS 
(monitorovaný týždeň: 12. – 18. 4. 2004) 
Vysielateľ: Rádio KIKS, s.r.o. , Michalovce        číslo licencie: R/77 
 
27/ Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť  č.1202/95-2004                                                 sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  Väznica Fortress  a upútavky k programu ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1202/95-2004    smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava   číslo licencie: T/39 
 
28/ Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona  
SK č.: 347-PgO/O-1773/2004  zo dňa 9.11.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1893/128-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný deň:  24.8.2004) 
ÚK: Markíza-Slovakia, s.r.o.                           číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod. 
           
29/ Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona  
SK č.: 348-PgO/O-1774/2004  zo dňa 09.11.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1893/128-2004 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný deň: 24.8.2004 ) 
ÚK: Markíza – Slovakia, s.r.o.                         číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod. 
 
30/ Návrh na uloženie sankcie  - pokuty a upozornenia na porušenie zákona  
SK č.: 277-PgO/O-1459/2004  zo dňa 7.9.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1305/100-2004 
(dodržiavanie § 20 ods. 3,4,5  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný deň:  16.5.2004) 
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ÚK: MAC TV, s.r.o.                                     číslo licencie: T/39 
 
31/ Návrh na uloženie sankcie  - pokuty  
SK č.: 278-PgO/O-1460/2004  zo dňa 7.9.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1305/100-2004 
(dodržiavanie § 20 ods. 5  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný deň:  22.5.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.                                       číslo licencie: T/39 
 
32/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 292-PgO/O-1493/2004 zo dňa 21.9.2004 
Doplnenie: Správa č. 9/2004/RO o monitorovaní programovej služby Rádio ZET 
(dodržiavanie §  38 ods. 2  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň:   14. - 16.2004) 
ÚK: RM PROGRES, s.r.o.                             číslo licencie: R/80 
 
33/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 291-PgO/O-1492/2004 zo dňa 21.9.2004 
Doplnenie: Správa č. 9/2004/RO o monitorovaní programovej služby Rádio ZET 
(dodržiavanie § 20 ods. 3  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň:   14. - 16.2004) 
ÚK: RM PROGRES, s.r.o.                             číslo licencie: R/80 
 
34/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 262-PgO/O-1364 zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1587/113-2004 
(dodržiavanie § 20 ods.3  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: 12.,14.7 2004, 9.6.2004) 
ÚK: D.EXPRES,a.s.        číslo licencie: R/70 
 
35/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 194-PgO/O-1132 zo dňa 22.6.2004 
Doplnenie: Správa č. 1 o monitorovaní vysielania teletextu MARKÍZA TEXT (TV Markíza) a STV 
text (STV jedntoka a STV dvojka) v období kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu  
(dodržiavanie § 16 písm.c )  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: 24.5.2004) 
ÚK: Markíza Slovakia, spol. s r. o.       číslo licencie: T/41 
 
36/ Rôzne:  
 

* * * * * 
K bodu 1/  
Kontrola úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 720 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu dnešného 
zasadnutia sú splnené.  
 
K bodu 2/ 
SK: 156-LO/D-1298/2004 zo dňa 01.06.2004  
vo veci  zmeny licencie č. T/128 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  (zmena konateľa) 
ÚK: NTV Nesvady, s.r.o., Nesvady 
 
Uznesenie č. 04-22/2.695: 
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. 



 5

308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 156-LO/D-1298/2004 zo dňa 01.06.2004 posúdila  doručené 
oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
NTV Nesvady s.r.o. 
Obchodná č. 23 
946 51 Nesvady 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti – zmeny konateľa spoločnosti a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

 mení 
licenciu č. T/128 na televízne  vysielanie nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/128/2001 z 15.05.2001 sa časť II. Právne skutočnosti spoločnosti  
mení   takto:  
Právne skutočnosti  spoločnosti:  
„1./ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: 

podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo : 13095/N, zoznam 
výpisov:1765/04, zo dňa 31.08.2004 

2./ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch držiteľa licencie: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra,  vložka číslo: 13095/N, zoznam výpisov:1765/04, 
zo dňa 31.08.2004“ 

 
Úloha č. 22 – 721: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní č. 156-LO/D-1298/2004 a zašle ho účastníkovi konania  (NTV Nesvady, s.r.o.) a a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 15.01.2005      Z: LO 
 
K bodu 3/ 
SK: 357-LO/D-2328/2004 zo dňa 26.10.2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/91 z dôvodu zmeny podielov programových typov, podielu 
programov vo verejnom záujme a zmeny časového rozsahu vysielania 
ÚK: SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom 
 
Uznesenie č. 04-22/3.696: 
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. 357-LO/D-2328/2004, vedenom vo veci žiadosti o zmenu 
licencie č. T/91 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti: 
SEWARE multimedia, v.o.s. 
SNP 101/3 
965 01 Žiar nad Hronom 
z dôvodu zmeny podielov programových typov, podielu programov vo verejnom záujme, časového 
rozsahu vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

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

m e n í  
licenciu č. T/91 na televízne vysielanie nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/91/97 zo dňa 10.11.1997 v znení neskorších zmien sa mení takto: 

1. Časť I. bod 2. sa mení a znie: 
“Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť licencie 
končí dňa 06.12.2009 
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 Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne“ 
2. Časť III. sa mení a znie: 

„1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby zo dňa 
26.10.2004 (č. p. d. 2328/2004): 

a) Programová služba (100%) 
Doplnkové vysielanie – max. 78% 
Programy – min. 22% 
b) Programy: 

       1. Spravodajstvo – 7,8% 
2. Publicistika -  92,2%  

1. politická publicistika – 0% 
2. ostatná publicistika –  92,2% 

3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou - 
Detské programy – 0% 
Náboženské programy – 0% 
Literárno-dramatické programy – 0 % 
Zábavné programy – 0% 
Hudobné programy – 0% 

            Šport - 0% 
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený       

            z celkového  vysielacieho času: 0 % 
3. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: 

min. 18 % 
4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 
zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie  

5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti : 
podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa povinnosť nevzťahuje na lokálne vysielanie 

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

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

8. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
  a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo 

b/ nosiče CD vo formáte MPEG-3  
  c/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.“ 
 
Úloha č. 22 – 722: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia účastníkovi konania, 
spoločnosti SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom v správnom konaní č. 357-LO/D-
2328/2004 a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 07.01.2005      Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 355-LO/D-2500/2004 zo dňa 16.11.2004 
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny sídla 
a zmeny štatutárneho orgánu spoločnosti 
ÚK: MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa 
 
Uznesenie č. 04-22/4.697: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom 
konaní, v správnom konaní č. 355-LO/D-2500/2004 vo veci zmeny právnych skutočností spoločnosti 
MAXMEDIA, s. r. o. 
Diakovská cesta 15 
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927 01 Šaľa 
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 § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. na základe oznámenia účastníka konania  

m e n í 
licenciu č. R/63/98 zo dňa 15.05.1998 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/63/98 v znení neskorších zmien zo dňa 15.05.1998 sa mení a znie: 
 

„II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra 
spoločnosti MAXMEDIA, s. r. o., Nové Zámky, zoznam výpisov č. 2355/04, vložka číslo 
2422/N, zo dňa 03.11.2004 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra spoločnosti MAXMEDIA, s. r. o., Nové Zámky, 
zoznam výpisov č. 2355/04, vložka číslo 2422/N, zo dňa 03.11.2004“ 

 
Úloha č. 22 – 723: Kancelária Rady v správnom konaní č. 355-LO/D-2500/2004 vyhotoví písomné  
rozhodnutie účastníkovi konania, spoločnosti MAXMEDIA, s. r. o., Šaľa, a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 07.01.2005      Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 369-LO/D-2586/2004 zo dňa 26.11.2004 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/217 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-22/5.698: 
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. 369-LO/D-2586/2004 zo dňa 26.11.2004 posúdila žiadosť o zmenu 
registrácie retransmisie č. TKR/217 podľa ustanovenia § 60 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z., doručenú 
Rade dňa  26.11. 2004 účastníka konania: 
PROGRES – Telekomunikačné systémy, s.r.o. 
Hrachová 4 
821 05 Bratislava 
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 § 60 ods. 4   zákona č. 308/2000 Z. z.   

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/217 zo dňa 04.03.2003 v znení neskorších zmien a doplnkov takto:  
 

1. bod 1.7. znie: „ - hlavná stanica – lokalita: Hamuliakovo“, 
2. bod 1.11 znie: „- hlavná stanica – lokalita: Dunajská Lužná“, 
3. za bod 1.12. sa vkladá nový bod, ktorý znie: „1.13. - hlavná stanica – lokalita: Tomášov“, 
4. za bod 1.13. sa vkladá nový bod, ktorý znie: „1.14. - hlavná stanica – lokalita: Limbach“, 
5. v bode 2. Územný rozsah retransmisie sa vypúšťajú slová „Kluknava vrátane miestnej časti 

Štefanská Huta, Trenčianska Turná“, 
6. v bode 2. Územný rozsah retransmisie sa za slovo „Turček“ dopĺňajú slová „Hamuliakovo, 

Dunajská Lužná, Tomášov, Limbach“, 
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7. bod 3.6. znie: „KDS Hamuliakovo 250“, 
8. bod 3.11. znie: „KDS Dunajská Lužná 350“, 
9. za bod 3.12. sa vkladá nový bod., ktorý znie: „3.13. KDS Tomášov 350“, 
10. za bod 3.13 sa vkladá nový bod, ktorý znie: „3.14. KDS Limbach 350“, 
11. v bode 3. Počet prípojok sa v časti „spolu“ vypúšťa číslovka „1670“, 
12. v bode 3. Počet prípojok sa za slovo „spolu“ dopĺňa číslovka „2690“ 
13. bod 4. Ponuka programových služieb znie takto: 

4.1. KDS Breza
Základný súbor: 
Televízne programové služby: STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, Stanice O, 
Eurosport 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; FUN Radio, rádio 
Okey, Rebeca 
 
4.2. KDS Čeladice
Základný súbor: 
Televízne programové služby: STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, Stanice O, 
Eurosport, Hallmark 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; FUN Radio, rádio 
Okey, Rebeca 
 
4.3. KDS Danišovce
Základný súbor: 
Televízne programové služby: STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, Eurosport 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 
FM; FUN Radio, rádio Okey, Rebeca 
 
4.4. KDS Domaňovce
Základný súbor: 
Televízne programové služby: STV1, STV2, Markíza, ČT2, ČT1, VIVA, JOJ, TA3, FOX 
KIDS, INFOKANÁL 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 
FM; FUN Radio, rádio Okey 
 
4.5. KDS Dolný Hričov
Základný súbor: 
Televízne programové služby: STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, Stanice O, 
Hallmark, Discovery, Eurosport, FOX KIDS 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; FUN Radio, rádio 
Okey, Rebeca 
 
4.6. KDS Limbach – Machergut
Základný súbor: 
Televízne programové služby: TA3, STV1, STV2, Markíza, JOJ, Discovery, ČT1, ČT2, 
Hallmark, Spektrum, FOX KIDS, Eurosport, SAT1, PRO7, RTL2, ORF1, MT1, VIVA2, 
INFOKANÁL 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 
FM; O1, FUN Radio, O3, Rádio TWIST, rádio Okey 
 
 
4.7. KDS Limbach
Základný súbor: 
Televízne programové služby: TA3, STV1, STV2, Markíza, JOJ, Discovery, ČT1, ČT2, 
Hallmark, Spektrum, FOX KIDS, Eurosport, SAT1, PRO7, RTL2, ORF1, MT1, VIVA2, 
INFOKANÁL 
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Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 
FM; O1, FUN Radio,  O3, Radio TWIST, rádio Okey 
 
4.8. KDS Krušovce
Základný súbor: 
Televízne programové služby: ČT1, ČT2, RTL Plus, STV1, STV2, Markíza, SAT1, VOX, 
3SAT, PRO7, Kinderkanal, VIVA2, Eurosport, RTL2, TA3, JOJ, Discovery, INFOKANÁL, 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; FUN 
Radio, Radio TWIST, rádio Okey, Rádio B1 
 
4.9. KDS Rovinka
Základný súbor: 
Televízne programové služby: STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, Stanice O 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; FUN 
Radio, rádio Okey, Radio TWIST, Rádio B1 
 
4.10. KDS Selec
Základný súbor: 
Televízne programové služby: STV1, STV2, Markíza, JOJ, TA3, Tv Trenčín, INFOKANÁL, 
ČT1, ČT2, Eurosport, Super RTL, VIVA, Discovery, FOX KIDS 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; FUN 
Radio, rádio Okey, Radio TWIST 
 
4.11. KDS Turček
Základný súbor: 
Televízne programové služby: PRO7, Eurosport, STV2, RTL2, SAT1, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, 
Očko, Discovery, STV1, Markíza, Super RTL, RTL Plus 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio FM; Rebeca, 
Rádio Žilina, Rádio Nitra, FUN Radio, rádio Okey 
 
4.12. KDS Hamuliakovo
Základný súbor: 
Televízne programové služby: ORF1, ORF2, Spektrum, MT1, STV1, STV2, Markíza, TA3, 
Super RTL, Eurosport, Hallmark, PRO7, SAT1, JOJ, ČT1, ČT2, Duna TV, MT2, 
INFOKANÁL 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 
FM;  O 1, FUN Radio, O 3, Radio TWIST, rádio Okey 
 
4.13. KDS Dunajská Lužná
Základný súbor: 
Televízne programové služby: ORF1, ORF2, MT1, STV1, STV2, Markíza, TA3, Super RTL, 
Eurosport, SAT1, PRO7, RTL Plus, JOJ, ČT1, ČT2, VIVA2, INFOKANÁL 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 
FM;  O 1, FUN Radio, O 3, Radio TWIST, rádio Okey 
 
4.14. KDS Tomášov
Základný programový súbor:  
Televízne programové služby: ORF1, ORF2, MT1, MT2, STV1, STV2, Markíza, TA3, Super 
RTL, Eurosport, SAT1, PRO7, JOJ, ČT1, ČT2, Duna Tv, INFOKANÁL 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 
FM; O 1, FUN Radio, O 3, Radio TWIST, rádio Okey 
 

14. v bode 5. Právne skutočnosti sa vypúšťa dátum „27.02.2003“, 
15. v bode 5. Právne skutočnosti sa za slovo „zo dňa“ vkladá dátum „10.11.2004“ 
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Úloha č. 22 – 724: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
v správnom konaní 369-LO/D-2586/2004, zašle ho účastníkovi konania a vyzve na úhradu správnych 
poplatkov. 
T: 07.01.2005      Z: LO 
 
K bodu 6/ 
SK: 370-LO/D-2586/2004 zo dňa 26.11.2004 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/132 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-22/6.699: 
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. 370/D-2586/2004 zo dňa 26.11.2004 posúdila žiadosť o zrušenie 
registrácie retransmisie č. TKR/132 podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
doručenú Rade dňa  26.11. 2004 účastníka konania: 
PROGRES – Telekomunikačné stavby, s.r.o. 
Hrachová 4 
821 05 Bratislava 
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 § 63 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. 

zrušuje 
registráciu retransmisie č. TKR/132. 

 
Úloha č. 22 – 725: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zrušení registrácie retransmisie 
v správnom konaní 370-LO/D-2586/2004 a zašle ho účastníkovi konania.  
T: 07.01.2005      Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 368-LO/D-2585/2004 zo dňa 26.11.2004 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/102 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-22/7.700: 
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. 368/D-2585/2004 zo dňa 26.11.2004 posúdila žiadosť o odňatie licencie na 
televízne vysielanie č. T/102 podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z., 
doručenú Rade dňa  26.11. 2004 účastníka konania: 
PROGRES – Telekomunikačné stavby, s.r.o. 
Hrachová 4 
821 05 Bratislava 
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 § 54 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.   

odníma 
licenciu na televízne vysielanie č. T/102. 

 
Úloha č. 22 – 726: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o odňatí licencie v správnom 
konaní 368-LO/D-2585/2004 a zašle ho účastníkovi konania.  
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T: 07.01.2005      Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 338-LO/D-2392/2004 zo dňa 03.11.2004 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie (prostredníctvom KDS) 
ÚK: ANTIK Computers & Communications s.r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 04-22/8.701: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 ustanovenia § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z., rozhodla takto: v správnom konaní č. 338-LO/D-2392/2004, začatom dňa 03.11.2004 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v káblovom distribučnom systéme (ďalej len “KDS”) v 
mestách Košice a Trebišov žiadateľa 
ANTIK Computers & Communications s.r.o. 
Rázusová 1 
040 01 Košice 

posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 03.11.2004 a vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 
308/2000 Z.z. 

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/*** 
za nasledujúcich podmienok: 

 1.      Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle licencie číslo 5036/2003. 
    - hlavná stanica – lokalita: Húskova 47, Košice; 
  

  2.      územný rozsah vysielania: mesto Košice, mesto Trebišov 
  3.      počet prípojok: 5000; 
  4.      ponuka programových služieb:  

  základná ponuka: 
a) televízne programové služby: 

-        programová ponuka: STV1, STV 2, JOJ, TA3, Markíza, TV Óčko. 
 
Úloha č. 22 – 727: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 338-LO/D-2392/2004 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.01.2005      Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 349-LO/D-2402/2004 zo dňa 04.11.2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/148 podľa ustanovenia § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 04-22/9.702: 
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. 349-LO/D-2402/2004 zo dňa 04.11.2004 posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na televízne vysielanie č. T/148 podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., doručenú 
Rade dňa  04.11. 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. 
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71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
rozhodnutie: 

Rada 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:   

1. časť III., bod 1. znie: „Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej 
skladby, doručenej Rade dňa 04.11.2004 (č. p. d. 2402): 

a)Programová služba (100 %) 
Doplnkové vysielanie: max. 25 % 
Programy: min. 75 %   

b)Programy (100 %) 
Spravodajstvo: 11,8 % 
Publicistika:   
1. Politická publicistika: 0   % 

                  2. Ostatná publicistika: 33,7 %   
Dokumentárne programy:  0   %  
Dramatické programy: 0   %  
Zábavno-hudobné programy: 53,3 % 
Hudobné programy: 0    % 
Vzdelávacie programy: 0    %   
Náboženské programy: 1,2 % 
Športové programy: 0   %“, 

2. v časti III., v bode 3. sa slová „ 10 %“ nahrádzajú slovami „15 %“ 
 
Úloha č. 22 – 728: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní 349-LO/D-2402/2004, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.01.2005      Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 373-LO/D-2650/2004 zo dňa 07.12.2004 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/101 – zníženie územného rozsahu vysielania 
ÚK: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza 
 
Uznesenie č. 04-22/10.703: 
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. 373-
LO/D-2650/2004 zo dňa 07.12.2004 posúdila žiadosť o zmenu  registrácie č. TKR/101, doručenú 
Rade z dôvodu zrušenia registrácie retransmisie v časti pre obec Zemianske Kostoľany, ÚK  
Jana Revická – INŠTAL, 
Koncová 48 
971 01 Prievidza 
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. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/101 takto: 

Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/101/1997 zo dňa 09.10.1997 v znení 
neskorších zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 

1. v časti I. bod 1. územný rozsah káblového rozvodu sa vypúšťajú slová „Zemianske 
Kostoľany“ 
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2. v časti I. bod 2. sa vypúšťajú slová: 
„Obsadenie kanálov v KR v obci Zemianske Kostoľany: 

- televízne terestriálne programy: STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, Nova, 
- televízne satelitné vysielanie: RTL 2, DSF, PRO 7, VIVA 1, VTV, Cartoon Network, 

RTL, SAT 1“ 
3. v časti I.  v bode 4. Počet prípojok sa vypúšťajú slová „KDS Zemianske Kostoľany – 444“ , 
4. v časti I., v bode 4. sa číslo „5132“ mení na číslo „4688“ 
5. v časti I., v bode 5. sa vypúšťajú slová „Zemianske Kostoľany – obec Zemianske Kostoľany“ 

 
Úloha č. 22 – 729: 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/101 v SK: 373-LO/D-2650/2004 
zo dňa 07.12.2004 účastníkovi konania (Jana Revická – INŠTAL, Prievidza ) a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 27.12.2004       Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 342-LO/D-2433/2004 zo dňa 08.11.2004 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/101 v časti programové služby 
ÚK: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza 
 
Uznesenie č. 04-22/11.704: 
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. 342-
LO/D-2433/2004 zo dňa 08.11.2004 posúdila žiadosť o zmenu  registrácie č. TKR/101, doručenú 
Rade z dôvodu zmeny základnej ponuky programových služieb ÚK 
Jana Revická – INŠTAL, 
Koncová 48 
971 01 Prievidza 
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. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/101 takto: 

Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/101/1997 zo dňa 09.10.1997 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 
v bode 4. 1 KDS Prievidza: základná ponuka programových služieb: televízne programové služby: sa 
za slovo „Animal Planet“ vkladá slovo „FOX KIDS“. 
 
Úloha č. 22 – 730: 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/101 v SK: 342-LO/D-2433/2004 
zo dňa 08.11.2004 účastníkovi konania (Jana Revická – INŠTAL, Prievidza ) a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 07.01.2005      Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 367-LO/D-2585/2004 zo dňa 26.11.2004 
vo veci žiadosti o rozšírenie územného rozsahu licencie č. T/155 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-22/12.705: 
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. 
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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. 367-LO/D-2585/2004 zo dňa 26.11.2004 posúdila žiadosť o zmenu licencie 
č. T/155 podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z., doručenú Rade dňa  26.11. 2004 
účastníka konania: 
PROGRES – Telekomunikačné systémy, s.r.o. 
Hrachová 4 
821 05 Bratislava 
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 § 51 ods. 5   zákona č. 308/2000 Z. z.   

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/155 nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. T/155/2003 zo dňa 04.03.2003 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 

1. časť I., bod 4. sa mení a znie: „Územný rozsah vysielania: regionálny – obce Breza, 
Domaňovce, Danišovce, Dolný Hričov, Čeladice, Krušovce, Limbach – Machergut, Rovinka, 
Selec, Trenčianska Turná, Hamuliakovo, Dunajská Lužná, Tomášov, Limbach, počet prípojok 
2210“ 

2. časť I., bod 5. sa mení a znie: „Jazyk vysielania: slovenský (obec Hamuliakovo – slovenský, 
maďarský)“ 

3. časť II., bod 2. sa mení a znie: „Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch 
vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo 
dňa 10.11.2004, vložka číslo: 27447/B“ 

4. v časti III., bod 1. sa dopĺňa o bod „1.3. obce Hamuliakovo, Dunajská Lužná, Tomášov, 
Limbach 

a) Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: 100 % 
2. Programy: 0 % 

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

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

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

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

d) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 0,5 %“ 
5. v časti III., bod 2. sa mení a znie: „ Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej 

programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam: podľa § 23 zákona č. 308/2000 Z. 
z.“ 

6. v časti III. bod 3. sa mení a znie: „ Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej 
programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi: podľa § 25 ods. 1 alebo 3 zákona č. 308/2000 Z. z.“ 

7. v časti III., bod 4. sa mení a znie: „ Zaradenie vysielateľa (§ 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 
Z.z.): vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti“ 

8. v časti III., bod 5. sa mení a znie: „Podmienky označovania programov na základe ich 
klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa Jednotného systému označovania programov“ 
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9. časť III. sa dopĺňa o bod 6., ktorý znie: „Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej 
služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: nevysiela“ 

10. v časti IV., v bode 1. sa v prvej vete za slová „Trenčianska Turná“ vkladajú slová: 
„Hamuliakovo, Dunajská Lužná, Tomášov, Limbach“ 

 
Úloha č. 22 – 731: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
v správnom konaní 367-LO/D-2585/2004, zašle ho účastníkovi konania a vyzve na úhradu správnych 
poplatkov. 
T: 07.01.2005      Z: LO 
K bodu 13/ 
SK: 377-LO/O-1920/2004 zo dňa 07.12.2004 
vo veci možného odňatia licencie podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica 
ÚP: 10:40 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 12. 2004. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 04-22/13.706: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v správnom konaní č. 377-LO/O-1920/2004 vo veci možného odňatia frekvencie 
101,5 MHz Senica pridelenej vysielateľovi s licenciou č. R/79: 
ADUT PLUS, a.s. 
Potočná 85
909 01  Skalica 
podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 
46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 377-LO/O-1920/2004, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet 
správneho orgánu. 
 
Úloha č. 22 – 732: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v SK č. 377-LO/O-1920/2004 a 
zašle ho účastníkovi konania spoločnosti ADUT PLUS, a.s. 
T: 07.01.2005      Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 356-LO/D-2546/2004 zo dňa 23. 11. 2004 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie (prostredníctvom MMDS) 
ÚK: AVC s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-22/14.707: 
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 21.12.2004 takto: v správnom konaní č. 356-LO/D-
2546/2004, začatom dňa 23.11.2004 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie žiadateľa 
AVC spol. s r.o. 
Obežná 12 
821 02 Bratislava 
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na prevádzkovanie retransmisie v KDS v meste Levice, posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 
23.11.2004 a vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z. z. 

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/238 
za nasledujúcich podmienok: 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle rozhodnutia č. 9410741009 zo 
dňa 09.11.2004: 
 

- pridelené frekvencie – 2520 – 2690 MHz; 
- umiestnenie – lokalita: Vápnik, Levice; 
- súradnice – 18E38 40, 48N10 57, 273 m. n. m.; 
- polarizácia – vertikálna; 
- výkon zariadenia – 4/kanál; 
- počet kanálov – 18; 
 

2. územný rozsah vysielania: mesto Levice a blízke okolie; 
3. počet prípojok: 1200; 
4. ponuka programových služieb:  

 
základná ponuka: 
a) televízne programové služby: 

- programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA,  JOJ, Duna TV, info Kanál Levice 
b) rozhlasové programové služby: 

- Slovenský rozhlas - Rádio Slovensko,  
 
Úloha č. 22 – 733: Kancelária Rady pripraví v správnom konaní č. 356-LO/D-2546/2004 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.01.2005       Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 376-LO/O-1919/2004 zo dňa 07.12.2004 
vo veci možného odňatia licencie podľa § 54 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: SERVIS SLOVAKIA, s.r.o., Žilina 
ÚP: 10:20 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 12. 2004. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 04-22/15.708: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len “Rada”) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách ( ďalej aj “zákon č. 308/2000 Z. z.”) v správnom konaní č. 376-LO/O-1919/2004, 
začatom dňa 07.12.2004 vo veci možného odňatia licencie spoločnosti  
SERVIS SLOVAKIA, s.r.o. 
Námestie Ľ. Štúra 2  
010 01 Žilina  
( ďalej len “účastník konania”) 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

rozhodnutie: 
Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
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správne konanie č. 376-LO/O-1919/2004 zo dňa 07.12.2004. 
 
Úloha č. 22 – 734: Kancelária Rady pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
376–LO/O-1919/2004 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti SERVIS SLOVAKIA, s.r.o., Žilina. 
T: 22.01.2005      Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 372-LO/D-2413/2004 zo dňa 04.11.2004 
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 21. kanála Bánovce nad Bebravou  
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava 
ÚP: 11:00 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 12. 2004. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 04-22/16.709: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. d) zákona 
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( 
ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 
v správnom konaní č. 372-LO/D-2413/2004, posúdila žiadosť o pridelenie frekvencie 21. kanál 
Bánovce nad Bebravou účastníka konania: 
Slovenská televízia 
Mlynská dolina 
845 45 Bratislava   
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania  

prideľuje 
frekvenciu 21. kanál Bánovce nad Bebravou Slovenskej televízii, Bratislava na analógové televízne 
terestriálne vysielanie, na dobu do 31.12.2008. 
Tieto časti bude Slovenská televízia využívať na vysielanie programového okruhu Jednotka, alebo 
Dvojka.  
Podľa § 68 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov frekvencie 
a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je povinný zabezpečiť 
osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci s príslušnými 
orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámi Rade. 
 
Podľa § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný využívať 
pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto zákonom 
a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie inej osobe. 
 
Úloha č. 22 – 735: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 372-
LO/D-2413/2004 účastníkovi konania Slovenská televízia, Bratislava. 
T: 07.01.2005      Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 371-LO/D-2640/2004 zo dňa 06.12.2004 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/74 
ÚK: FLASH PREŠOV spol. s r.o., Prešov 
 
Uznesenie č. 04-22/17.710: 
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.“) v správnom konaní č. 371-LO/D-2640/2004 
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posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie, doručenú Rade dňa 06.12.2004 vysielateľa: 
FLASH PREŠOV, spol. s r.o.   
Svätoplukova 2 
080 01 Prešov 
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 § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb.,  

prerušuje  
správne konanie 371-LO/D-2640/2004 zo dňa 06.12.2004 na 30 dní 

vyzýva 
účastníka konania aby v lehote 30 dní svoju žiadosť doplnil o podklady podľa § 46 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z.. 
 
Úloha č. 22 – 736: Kancelária Rady pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia o prerušení správneho 
konania č. 371-LO/D-2640/2004, zašle ho účastníkovi konania FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Prešov 
a pozve ho na ústne pojednávanie dňa 11. 1. 2005. 
T: 07.01.2005      Z: LO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, TV JOJ 
a TA 3  
(monitorovaný program – hlavné spravodajské programy /dni 15.9.-15.10.2004) 
Vysielateľ:   Slovenská televízia 
                     MAC TV s.r.o., Bratislava 
                     Markíza-Slovakia, s.r.o, Blatné   
                     C.E.N., s.r.o., 
 
Uznesenie č. 04-22/18.711 
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 komparatívnom monitoringu 
spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, TV JOJ a TA3 začína správne konanie voči 
vysielateľovi MAC TV, s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti s nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti príspevku informujúcom o napadnutí 
fotografky denníka „Nový čas“ V. Mečiarom v programe Noviny dňa 30.9.2004. 

 
Uznesenie č. 04-22/18.712: 
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 komparatívnom monitoringu 
spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, TV JOJ a TA3 začína správne konanie voči 
vysielateľovi MAC TV, s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti s neoddelením názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru 
v príspevku informujúcom o mítingu V. Mečiara s dôchodcami v jednom z bratislavských hotelov 
v programe Noviny dňa 24.9.2004. 
 
Uznesenie č. 04-22/18.713: 
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 
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v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o komparatívnom monitoringu 
spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, TV JOJ a TA3 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 neoddelením názorov a hodnotiacich komentárov od informácií 
spravodajského charakteru v príspevku „Minister na koberec“ v programe Televízne noviny dňa 
7.10.2004. 
 
Uznesenie č. 04-22/18.714.1: 
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 komparatívnom monitoringu 
spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, TV JOJ a TA3 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 neoddelením názorov a hodnotiacich komentárov od informácií 
spravodajského charakteru v príspevku „Druhá šanca“ v programe Televízne noviny dňa 16.9.2004. 
 
Uznesenie č. 04-22/18.714.2: 
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 komparatívnom monitoringu 
spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, TV JOJ a TA3 začína správne konanie voči 
vysielateľovi MAC TV, s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti s neoddelením názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru 
v príspevku informujúcom o prijatí zákona o konflikte záujmov v programe Noviny dňa 30.9.004. 
 
Uznesenie č. 04-22/18.714.3: 
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 komparatívnom monitoringu 
spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, TV JOJ a TA3 začína správne konanie voči 
vysielateľovi MAC TV, s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti s neoddelením názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského charakteru 
v príspevku informujúcom o možnom zlúčení politickej strany Smer so stranami SDA, SDSS a SDĽ 
v programe Noviny dňa 26.9.004. 
 
Uznesenie č. 04-22/18.714.4: 
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 komparatívnom monitoringu 
spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, TV JOJ a TA3 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 a nestrannosti príspevku „Odstavenie 
atómky“ v programe Televízne noviny dňa 14.10.2004. 
 
Uznesenie č. 04-22/18.714.5: 
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 komparatívnom monitoringu 
spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, TV JOJ a TA3 začína správne konanie voči 
vysielateľovi Markíza-Slovakia, spol., s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 
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308/2000 Z. z. v súvislosti s nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti príspevku „Uplynula 
polovica“ v programe Televízne noviny dňa 25.9.2004. 
 
Uznesenie č. 04-22/18.714.6: 
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 komparatívnom monitoringu 
spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, TV JOJ a TA3 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 a nestrannosti príspevku „Hľadajú sa 
vinníci“ v programe Televízne noviny dňa 23.9.2004. 
 
Uznesenie č. 04-22/18.714.7: 
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 komparatívnom monitoringu 
spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, TV JOJ a TA3 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 neoddelením názorov a hodnotiacich komentárov od informácií 
spravodajského charakteru v príspevku „Bojový plyn?“ v programe Televízne noviny dňa 25.9.2004. 
 
Uznesenie č. 04-22/18.714.8: 
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 komparatívnom monitoringu 
spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, TV JOJ a TA3 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 neoddelením názorov a hodnotiacich komentárov od informácií 
spravodajského charakteru v príspevku „Peniaze pre cirkev“ v programe Televízne noviny dňa 
11.10.2004. 
 
Uznesenie č. 04-22/18.714.9: 
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 komparatívnom monitoringu 
spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, TV JOJ a TA3 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 neoddelením názorov a hodnotiacich komentárov od informácií 
spravodajského charakteru v príspevku „Zmeny v opozícii“ v programe Televízne noviny dňa 
20.9.2004. 
 
Úloha č. 22 – 737: Rada berie na vedomie predloženú správu. Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a 
§ 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkom konania, začiatok správnych konaní 
a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 10.01.2005      Z: PKO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
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Sťažnosť č.  2405/158-2004 zo dňa 3.11.2004              sťažovateľ: Právnická osoba   
(na vysielanie programu  Scoop (31.10.2004, Dvojka), seriálu „24“ (6.11.2004, Jednotka) a 
upútavkový blok November (na Jednotke  z 9.11.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2405/158-2004    smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ:  STV – vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 04-22/19.715: 
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. 2405/158-2004, 
začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného 
porušenia  § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nesprávnym označením programu Scoop 
podľa Jednotného systému označovania programov.  
 
Uznesenie č. 04-22/19.716: 
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. 2405/158-2004, 
začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného 
porušenia  § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neoznačením upútavky „November“ 
podľa Jednotného systému označovania programov.  

 
Úloha č. 22 – 738: 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: 10.01.2005      Z: PKO 
 
Uznesenie č. 04-22/19.717: 
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.2405/158-2004, vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a v časti týkajúcej sa programu „24“  
uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 22 – 739: 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 v časti týkajúcej sa programu „24“ .  
T: 10.01.2005      Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 72/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice TV JOJ  
(monitorovaný program Noviny  1.11.2004 ) 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                  číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 04-22/20.718: 
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.72/2004/TV o monitorovaní TV 
JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., vo veci možného porušenia § 19 ods. 



 22

1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti so zásahom do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd 
v príspevku informujúcom o smrti A. Belousova v programe Noviny dňa 1.11.2004. 
 
Úloha č. 22 – 740: 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: 10.01. 2005      Z: PKO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 71/04/TV o monitorovaní vysielania ATV-Žiar nad Hronom (monitorovaný deň: 27.9.2004) 
Vysielateľ: SEWARE multimédiá, v.o.s.               číslo licencie: T/91 
 
Uznesenie č. 04-22/21.719: 
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. 71/2004/TV z monitorovania vysielania televíznej 
programovej služby ATV – Žiar nad Hronom konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za deň 
27.9.2004 vysielateľa SEWARE multimédia, v.o.s., s licenciou č. T/91 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
 
Úloha č. 22 – 741: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (SEWARE multimédia, v.o.s.) uznesenie 
Rady. 
T:  10.01.2005      Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 69/04/TV o monitorovaní vysielania Televízie Ružinov 
(monitorovaný deň: 10.11.2004) 
Vysielateľ: TVR a RE, s.r.o. Bratislava               číslo licencie: T/89 
 
Uznesenie č. 04-22/22.720: 
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. 69/2004/TV z monitorovania vysielania televíznej 
programovej služby Televízia Ružinov konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 10.11.2004 
vysielateľa TVR a RE, s.r.o. Bratislava, s licenciou č. T/89 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov. 
 
Úloha č. 22 – 742: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (TVR a RE, s.r.o. Bratislava) uznesenie Rady. 
T:  10.01.2005      Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.15/04/RO o monitorovaní vysielania  Rádio Max. 
(monitorovaný deň:15.10.2004 a 17.10.2004) 
Vysielateľ: Max Media s.r.o. Nové Zámky              číslo licencie: R/63 
 
Uznesenie č. 04-22/23.721: 
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. 15/04/RO o monitorovaní  vysielania stanice Rádio 
Max konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 15. 10. 2004 a 17. 10. 2004 vysielateľa Max 
Media s.r.o. Nové Zámky s licenciou č. R/63 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
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Úloha č. 22 – 743: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Max Media s.r.o., Nové Zámky) uznesenie 
Rady. 
T:  10.01.2005      Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.70/04/TV o monitorovaní vysielania  Mestskej  televízie Trnava 
(monitorovaný deň:11.,13. a 14.10.2004) 
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.             číslo licencie: T/78 
 
Uznesenie č. 04-22/24.722: 
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. 70/2004/TV o monitorovaní  vysielania Mestskej 
Televízie Trnava konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 11.10., 13.10. a 14.10.2004 
vysielateľa Mestská televízia Trnava, s.r.o. s licenciou č. T/78 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
  
Úloha č. 22 – 744: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Mestská televízia Trnava, s.r.o.) uznesenie 
Rady. 
T:  10.01.2005      Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Správa č.68/04/TV o monitorovaní vysielania  Púchovskej televízie 
(monitorovaný deň:16. a 20.10.2004) 
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov          číslo licencie: T/92 
 
Uznesenie č. 04-22/25.723: 
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. 68/2004/TV o monitorovaní  vysielania Púchovskej 
televízie, že v monitorovanom vysielaní z dní 16.10. a 20.10.2004 vysielateľa MESTSKÝ BYTOVÝ 
PODNIK, s.r.o. s licenciou č. T/92 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 22 – 745: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.) 
uznesenie Rady. 
T:  10.01.2005      Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 12/2004/R o monitorovaní vysielania  Rádia KIKS 
(monitorovaný týždeň: 12. – 18. 4. 2004) 
Vysielateľ: Rádio KIKS, s.r.o. , Michalovce        číslo licencie: R/77 

 
Uznesenie č. 04-22/26.724: 
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. 12/2004/R o monitorovaní Rádia KIKS konštatovala, 
že v monitorovanom vysielaní za obdobie 12. – 18.4.2004 vysielateľa Rádio KIKS, spol. s.r.o., 
s licenciou č. R/77 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 22 – 746: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Rádio KIKS, spol. s.r.o.) uznesenie Rady. 
T:  10.01.2005      Z: PgO 
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K bodu 27/ 
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť  č.1202/95-2004                                                 sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  Väznica Fortress  a upútavky k programu ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1202/95-2004    smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava   číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 04-22/27.725: 
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. 1202/95-2004, vedenú voči 
vysielateľovi MAC TV, s.r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 22 – 747: 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: 30.12.2004      Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona  
SK č.: 347-PgO/O-1773/2004  zo dňa 9.11.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1893/128-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný deň:  24.8.2004) 
ÚK: Markíza-Slovakia, s.r.o.                           číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 12. 2004. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 04-22/28.726: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 347-PgO/O-
1773/2004 Markíza- Slovakia, spol. s.r.o.   

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

tým, 
že nezabezpečil nestrannosť a objektívnosť príspevku „Palko prehovoril“, odvysielaného dňa 
24.8.2004 v spravodajskom programe Televízne noviny, nakoľko neoddelil názory a hodnotiace 
komentáre od  informácií spravodajského charakteru 

za čo mu ukladá 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Úloha č. 22 – 748: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 21.01.2005       Z: PKO 
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Úloha č. 22 – 749: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok šetrenia sťažnosti.   
T:  10.01.2005      Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona  
SK č.: 348-PgO/O-1774/2004  zo dňa 09.11.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1893/128-2004 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný deň: 24.8.2004 ) 
ÚK: Markíza – Slovakia, s.r.o.                         číslo licencie: T/41 
ÚP: 10.00 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 21. 12. 2004. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 04-22/29.727: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 348-PgO/O-
1774/2004 Markíza- Slovakia, spol. s.r.o.   

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

tým, 
že nezabezpečil nestrannosť a objektívnosť príspevku „Ohrozená dôveryhodnosť“, odvysielaného dňa 

24.8.2004 v spravodajskom programe Televízne noviny, 
za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona a podľa § 64 ods. 1 písm. b/ a § 65 ods. 1 a 2 písm. a/ sankciu - odvysielanie oznamu  
o porušení zákona.  
Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii v troch po sebe nasledujúcich dňoch vždy v čase pred začiatkom vysielania 
programu Televízne noviny (cca o 19:00 hod.), a to prvýkrát v lehote do 5 dní odo dňa doručenia tohto 
rozhodnutia. Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v písomnej 
a súčasne i v čítanej podobe bez sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára. Po prečítaní 
oznamu musí celý text oznamu zostať na obrazovke v trvaní minimálne 10 sekúnd. Účastník konania 
bezodkladne oznámi termín odvysielania oznamu Rade. Text oznamu: 
 „Rada pre vysielanie a retransmisiu vzhľadom na nemožnosť uloženia pokuty, uložila vysielateľovi 
Televízii Markíza povinnosť odvysielať nasledujúci oznam o porušení zákona: 
Rada posúdila spravodajský príspevok „Ohrozená dôveryhodnosť“ z 24. 8. 2004 . Na základe analýzy 
tohto príspevku, ktorý Televízia Markíza odvysielala v Televíznych novinách, dospela k záveru, že 
vysielateľ jeho odvysielaním porušil základnú povinnosť vysielateľa zabezpečiť objektívnosť 
a nestrannosť spravodajských programov, ktorá mu vyplýva z  § 16 písmeno b/ zákona 
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, a to tým, že nerešpektoval úplnosť, presnosť, aktuálnosť 
a transparentnosť ako základné kritériá objektívnosti a nestrannosti.“ 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Úloha č. 22 – 750: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií – upozornenia na porušenie zákona a odvysielania 
oznamu  o porušení zákona a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 21.01.2005      Z: PKO 
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Úloha č. 22 – 751: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok šetrenia sťažnosti.   
T:  10.01.2005      Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Návrh na uloženie sankcie  - pokuty a upozornenia na porušenie zákona  
SK č.: 277-PgO/O-1459/2004  zo dňa 7.9.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1305/100-2004 
(dodržiavanie § 20 ods. 3,4,5  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný deň:  16.5.2004) 
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..  
 
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 40 000,- Sk, slovom štyridsaťtisíc slovenských korún.  
 
Uznesenie č. 04-22/30.728: 
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. 277-
PgO/O-1459/2004, spoločnosť MAC TV, s.r.o. ,Bratislava   
I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 tým, 
že dňa 16.5.2004 o cca 11.15 hod. odvysielal upútavku na program Dotyk smrti, ktorá by mohla 
svojim obsahom ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich 
duševné zdravie a emocionálny stav, 

za čo mu ukladá 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 40 000,-Sk, slovom štyridsaťtisíc slovenských 
korún. Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548. 

 
II. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 

tým, 
že dňa 16.5.2004 o cca 11.15 hod. odvysielal upútavku na program Dotyk smrti, bez zohľadnenia jej 
vekovej vhodnosti pre maloletých pri jej zaradení do programu, 

za čo mu ukladá 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu- upozornenie na porušenie 
zákona.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
III. opakovane porušil povinnosť ustanovenú v § 20  ods.  5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

tým, 
že pri klasifikácií upútavky na program Dotyk smrti, odvysielanej dňa 16.5.2004 o cca 11.15 hod., 
neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 
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 40 000,- Sk, slovom štyridsaťtisíc 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. 22 – 752: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a upozornenie na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 21.01.2005      Z: PKO 
 
Úloha č. 22 – 753: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok šetrenia sťažnosti.   
T:  10.01.2005      Z: PgO 
                                            
K bodu 31/ 
Návrh na uloženie sankcie  - pokuty  
SK č.: 278-PgO/O-1460/2004  zo dňa 7.9.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1305/100-2004 
(dodržiavanie § 20 ods. 5  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný deň:  22.5.2004) 
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..  
 
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 40 000,- Sk, slovom štyridsaťtisíc slovenských korún 
 
Uznesenie č. 04-22/31.729: 
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. 
278-PgO/O-1460/2004, spoločnosť MAC TV, s.r.o., Bratislava   

opakovane porušil povinnosť ustanovenú v § 20  ods.  5 zákona č. 308/2000 Z.z. 
tým, 

že pri klasifikácií programu Dotyk smrti, odvysielaného dňa 22.5.2004 o cca 22.34 hod., neuplatnil 
Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 určila Rada 

za čo mu ukladá 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 40 000,- Sk, slovom štyridsaťtisíc 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. 
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Úloha č. 22 – 754: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 21.01.2005 
       Z: PKO 
Úloha č. 22 – 755: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok šetrenia sťažnosti.   
T:  10.01.2005      Z: PgO                                                              
 
K bodu 32/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 292-PgO/O-1493/2004 zo dňa 21.9.2004 
Doplnenie: Správa č. 9/2004/RO o monitorovaní programovej služby Rádio ZET 
(dodržiavanie §  38 ods. 2  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň:   14. - 16. 6. 2004) 
ÚK: RM PROGRES, s.r.o.                             číslo licencie: R/80 
 
Uznesenie č. 04-22/32.730.1: 
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. 292-PgO/O-1493/2004 vedené voči spoločnosti RM PROGRES, 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. 22 – 756: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok šetrenia sťažnosti.   
T: 21.01.2005      Z: PgO                                                               
 
Uznesenie č. 04-22/32.730.2: 
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., začína správne konanie 
voči vysielateľovi RM PROGRES, s.r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vysielateľ dňa 16. júna 2004 a 9. apríla 2004 odvysielal 
reklamu, ktorá nebola zreteľne a rozoznateľne oddelená od iných častí programovej služby. 
 
Úloha č. 22 – 757: 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: 10.01.2005      Z: PKO 
 
K bodu 33/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 291-PgO/O-1492/2004 zo dňa 21.9.2004 
Doplnenie: Správa č. 9/2004/RO o monitorovaní programovej služby Rádio ZET 
(dodržiavanie § 20 ods. 3  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorovaný program/deň:   14. - 16.6.2004) 
ÚK: RM PROGRES, s.r.o.                             číslo licencie: R/80 
 
Uznesenie č. 04-22/33.731: 
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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) 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. 291-PgO/O-
1492/2004 vedené voči spoločnosti RM PROGRES, 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. 22 – 758: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
zastavenie konania účastníkovi konania spoločnosti RM PROGRES, s.r.o. 
T: 21.01.2005         Z: PKO 
 
K bodu 34/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 262-PgO/O-1364 zo dňa 24.8.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1587/113-2004 
(dodržiavanie § 20 ods.3  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: 12.,14.7 2004, 9.6.2004) 
ÚK: D.EXPRES, a.s.        číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 04-22/34.732: 
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. 262-PgO/O-
1364/2004  vedené voči spoločnosti D.EXPRES, a.s., 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. 22 – 759: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
zastavenie konania účastníkovi konania D.EXPRES, a.s.. 
T: 21.01.2005       Z: PKO 
 
Úloha č. 22 – 760: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok šetrenia sťažnosti.   
T: 30.12.2004      Z: PgO                                                               
 
K bodu 35/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 194-PgO/O-1132 zo dňa 22.6.2004 
Doplnenie: Správa č. 1 o monitorovaní vysielania teletextu MARKÍZA TEXT (TV Markíza) a STV 
text (STV jedntoka a STV dvojka) v období kampane pred voľbami do Európskeho parlamentu  
(dodržiavanie § 16 písm. c)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: 24.5.2004) 
ÚK: Markíza Slovakia, spol. s r. o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 04-22/35.733: 
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. 194-PgO/O-
1132/2004 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 
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zastavuje, 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 

 
Úloha č. 22 – 761: 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: 21.01.2005       Z: PKO 
 
K bodu 36/ 
Rôzne:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s predloženým materiálom „Programy vo verejnom 
záujme“ a predmetný materiál berie na vedomie. 

 
Úloha č. 22- 762: Kancelária Rady bude pri určovaní programov vo verejnom záujme postupovať 
v zmysle predloženého materiálu a zabezpečí jeho zverejnenie na webovej stránke. 
T: priebežne      Z: PgO, LO, PKO 
T: zverejnenie ihneď     Z: OEV 
 
2/ Rada pre vysielanie a retransmisiu  sa oboznámila so Správou zo zahraničnej pracovnej cesty Mgr. 
Kukliša, vykonanej dňa 14.10.2004 v Bruseli a berie ju na vedomie 
 
3/ Rada pre vysielanie a retransmisiu  sa oboznámila so Správou zo zahraničnej pracovnej cesty ( 
SKDV ) p. Valérie Agócs, p. Jaroslava Poleca a p. Ivana Kubiňáka, vykonanej v dňoch 2.-3.12.2004 
v Budapešti  a berie ju na vedomie. 
 
4/ Rada pre vysielanie a retransmisiu  sa oboznámila so správou právneho zástupcu vo veci pokuty č. 
52/1999 (exekúcia - Štefan Brezničan, Dubnica nad Váhom) a poveruje kanceláriu Rady zastavením 
konania. 
 
Úloha č. 22- 763: Kancelária Rady zabezpečí zastavenie konania a informuje Ministerstvo 
spravodlivosti o príčinách zastavenia tohto konania. 
T: do 30.12.2004      Z: OEV,RK 
 
5/ Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti členov Rady na zasadnutiach 
pričom prihliadla aj na prehľad účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci NOVEMBER 2004 
a v zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 rozhodla 
o poskytnutí odmeny za mesiac november 2004  v plnej výške všetkým členom Rady. 
 
Úloha č. 22- 764: Kancelária Rady zabezpečí vyplatenie odmien obvyklým spôsobom. 
T: výplatný termín za november 2004    Z: OEV 
 
6/ Rada pre vysielanie a retransmisiu v zmysle čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
zo dňa 04.05.2001 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.  
 
Úloha č. 22- 765: Kancelária Rady zabezpečí vyplatenie odmeny obvyklým spôsobom. 
T: výplatný termín za mesiac december 2004   Z: OEV 
 
7/ Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s oznámením Výboru Národnej rady Slovenskej 
republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá, že podľa § 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách sa dňom 17. 
februára 2005 skončí funkčné obdobie 3 členom Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
 
Uznesenie č. 04-22/36.7.734: 



 31

Rada pre vysielanie a retransmisiu navrhuje JUDr. Ernesta Valka za kandidáta na člena Rady pre 
vysielanie a retransmisiu. 
 
Úloha č. 22- 766: Kancelária Rady doručí do NR SR návrh kandidáta za člena Rady s náležitosťami 
v zmysle Oznámenia výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá. 
T: do 30.12.2004      Z: OEV 
 
9/ Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s oznámením Výboru Národnej rady Slovenskej 
republiky pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá, že podľa § 8 zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách sa dňom 17. 
februára 2005 skončí funkčné obdobie 3 členom Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
 
Uznesenie č. 04-22/36.8.735: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu navrhuje Ing. Petra Abraháma za kandidáta na člena Rady pre 
vysielanie a retransmisiu. 
 
Úloha č. 22- 767: Kancelária Rady doručí do NR SR návrh kandidáta za člena Rady s náležitosťami 
v zmysle Oznámenia výboru pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá. 
T: do 30.12.2004      Z: OEV 
 
10/  SK: 378-LO/D-1738/2004  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/39 
       ÚK: MAC TV s.r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 04-22/36.10.736: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 
5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č. 378-LO/D-1738/2004  zo 
dňa 15. 12. 2004 posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/39 z dôvodu zmeny 
technických parametrov účastníka konania - spoločnosti: 
MAC TV s.r.o., Košice 
Grešákova 10 
040 01  Košice 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

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

mení  
licenciu  č. T/39 na televízne vysielanie nasledovne: 
V čl. IV v bode 1 sa slová „5124/OSFS-03 zo dňa 20.06.2003“ nahrádzajú slovami „3435/OSFS-

04 zo dňa 16. 8. 2004“ 
 

Úloha č. 22 – 768: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie č. T/39 a zašle ho 
účastníkovi konania spoločnosti MAC TV s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 15.01.2005                Z: LO 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Peter Abrahám 
Overil: A. Kubisch 
 
 

  Valéria Agócs 
       predsedníčka Rady 

V Bratislave dňa 21.12.2004                     pre vysielanie a retransmisiu 
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