
Zápisnica č. 02/2005 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo  

dňa  25. 01.2005 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/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 174-LO/D-1459/2004 zo dňa 23.06.2004 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v obci Studienka 
ÚK: Ján Macek, Borský Mikuláš 
 
3/ SK: 2-LO/D-25/2005 zo dňa 03.01.2005  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/191 
ÚK: Káblová televízia Bánov, s.r.o. 
 
4/ SK: 394-LO/D-2529/2004 zo dňa 22.11.2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č.  T/71 
ÚK: MKS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou 
 
5/ SK: 246-LO/D-1859/2004 zo dňa 20.08.2004  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/121 
ÚK:SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
6/ SK: 320-LO/D-2189/2004 zo dňa 06.10.2004  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/9 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
7/ SK: 375-LO/D-2693/2004 zo dňa 09.12.2004  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/115 
ÚK: Ing. Štefan Mišovic M-ELEKTRONIK, Martin 
 
8/ SK: 393-LO/D-2719/2004 zo dňa 14.12.2004  
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 52. kanál Jovsa 
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava 
ÚP: 10:00 
 
9/ SK: 392-LO/D-2761/2004 zo dňa 17.12.2004  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/91 
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov 
 
10/ SK: 1-LO/D-26/2005 zo dňa 03.01.2005  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/91 
ÚK: Ing. Ján Heššo, STAS-servis, Považská Bystrica 
 
11/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 16 písm. f) 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava 
 



 

12/ SK: 364-LO/D-2617/2004 zo dňa 13.12.2004  
vo veci žiadosti o predĺženie licencie 
ÚK: RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, Michalovce 
ÚP: 11:00 
 
13/ SK: 391-LO/D-2638/2004 zo dňa 06.12.2004  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/173 
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok 
 
14/ SK: 397-LO/D-2744/2004 zo dňa 15.12.2004  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom 
ÚP: 10:40 
 
15/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 7 zákona 
č. 308/2000 Z. z.  
Vysielateľ: Radio TWIST, a.s., Bratislava 
 
16/ SK: 413-LO/D-2621/2004 zo dňa 2.12.2004 
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 
 
17/  Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 16/2004/R o monitorovaní Slovenského rozhlasu  
(monitorovaný program Pozor, zákruta! dňa 2. 12. 2004 ) 
Vysielateľ:  Slovenský rozhlas  - vysielateľ na základe zákona 
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2373/150.2004 zo dňa 28.10.2004                                                               
sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu –  amerického filmu “Prci, prci, prcičky“) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2373/150-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV MARKÍZA 
Vysielateľ: MARKÍZA –SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2411/157-2004 zo dňa 16.10.2004                               sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok ,,Súboj miest“ 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2411/157-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2552/163-2004 (bod 2) zo dňa 24.11.2004                                                           
sťažovateľ: právnická osoba  
(na vysielanie programu Simpsonovci z dní 28.11.2004, 1.12.2004 a 2.12.2004 ) 
Správa o šetrení bodu 2 sťažnosti č. 2552/163-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: STV – vysielateľ na základe zákona     
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č.  2552/163-2004 (bod 4) zo dňa 24. 11. 2004, č. 2553/162-2004 zo dňa 25. 11. 2004 
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a 2681/170-2004 zo dňa 8. 12. 2004  
sťažovateľ: fyzická, právnická osoba 
(na vysielanie programu Slovensko hľadá SuperStar) 
Správa o šetrení sťažností č. 2553/162-2004 a 2681/170-2004 a bodu 4) sťažnosti č.2552/163-
2004,smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
22/ Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2552/163-2004 (body 1 a 3) zo dňa 24.11.2004  
sťažovateľ: právnická osoba   
(na vysielanie amerického seriálu 24 a film Gladiátor ) 
Správa o šetrení bodov 1) a 3) sťažnosti č. 2552/163-2004 smerujúcej proti vysielaniu 
Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
23/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2569/164-2004  zo dňa  25.11.2004                    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie reklamy AEGON d.s.s. ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2569/164-2004     smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ, TV Markíza, STV 
– Jednotka, TA3 
Vysielateľ: C.E.N., s.r.o., MAC TV s.r.o, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.,  STV – Jednotka,  
 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2639/167-2004 zo dňa  6.12.2004                                   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie reklám na alkohol) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2639/167-2004  smerujúcej proti vysielaniu reklám na alkohol 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41 
                  MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie: T/39  
 
25/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2407/153-2004  zo dňa 25.10.2004                             sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu  Teleráno 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2407/153-2004  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o, Blatné  číslo licencie: T/41 
 
26/ Sťažnosť č. 2408/154-2004  zo dňa 28.9.2004                             sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu  Teleráno 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2408/154-2004  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o, Blatné   číslo licencie: T/41 
 
27/ Sťažnosť č. 2409/155-2004  zo dňa 30.9.2004                             sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu  Teleráno 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2409/155-2004  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o, Blatné   číslo licencie: T/41 
 
28/ Sťažnosť č. 2406/152-2004  zo dňa 18.10.2004                             sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu  Teleráno 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2406/152-2004  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o, Blatné   číslo licencie: T/41 
 
29/ Sťažnosť č. 2410/156-2004  zo dňa 7.10.2004                             sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu  Teleráno 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2410/156-2004  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o, Blatné   číslo licencie: T/41 
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30/ Kontrolný monitoring 
Správa č.73/04/TV o monitorovaní vysielania televízií Skalica, Senica, Myjava, Brezová pod Bradlom 
(monitorované obdobie: 13., 15., 22. a 29.októbra 2004) 
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                       číslo licencie: T/33 
 
31/ Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 381-PgO/O-1941/2004  zo dňa 17.12.2004  
Doplnenie: Správa č. 66/04/TV p monitorovaní programu Slovensko hľadá Superstar 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar, 29.10.2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
32/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 280-PgO/O-1462/2004  zo dňa 07.09.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1581/114-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne Noviny, 03.06.2004) 
ÚK: Markíza – Slovakia, spol. s r.o. 
 
33/ Rôzne 
Rozdelenie ústnych pojednávaní 25.01.2005 
1/ STV   .     10.00 hod. 
2/ MAC TV s.r.o., Bratislava     10.20 hod. 
3/ TSM Dubnica nad Váhom     10.40 hod. 
4/ RADIO KIKS s.r.o., Michalovce    11.00 hod. 
 
 

* * * * * 
 
K bodu 1/  
 
Všetky úlohy termínované ku dňu dnešného zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 05-02/1.014: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
K bodu 2/  
SK: 174-LO/D-1459/2004 zo dňa 23.06.2004 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v obci Studienka 
ÚK: Ján Macek, Borský Mikuláš 
 
Uznesenie č. 05-02/2.015: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č.195/2000  Z.z. o telekomunikáciách    ( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z“ ) postupom podľa 
§ 71 citovaného zákona v správnom konaní č. 174-LO/D- 1459/2004 zo dňa 23.06.2004   posúdila 
žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných systémov v obci 
Studienka,  žiadateľa : 
Ján Macek 
Štúrova 1489 
9078 77 Borský Mikuláš 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.,   vydáva  
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/... 
za nasledovných podmienok : 
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1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
káblový distribučný systém: hlavná stanica: Obecný úrad Studienka     

 2. Územný rozsah retransmisie:  obec Studienka   
3.  Počet  prípojok:         200           
4.  Ponuka programových služieb:   
                 základný súbor:  

 televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza,  JOJ, Prima, TA 
3, SAT 1, PRO 7, RTL 

    
       rozhlasové programové služby:    Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina 
       rozšírený súbor:  -     
 

Úloha č. 02-015: 
 V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie 
o registrácii  retransmisie v SK č. 174-LO/D- 1459/2004 a zašle ho účastníkovi konania (  Ján Macek, 
Borský Mikuláš )  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T.: 15.02.2005       Z: LO 
K bodu  3/ 
SK: 2-LO/D-25/2005 zo dňa 03.01.2005  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/191 
ÚK: Káblová televízia Bánov, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 05-02/3.016: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 2-
LO/D-25/2005 zo dňa 03.01.2005, vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/191, 
prevádzkovateľa retransmisie - účastníka konania: 
Káblová televízia - Bánov s.r.o.  
( v skratke: KTB, s.r.o. )  
Hviezdoslavova 34 
941 01 Bánov 
a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

 m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/191 nasledovne:    
 
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/191/2001 zo dňa 21.08.2001 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa mení takto: 

1. Bod 3. sa mení a znie: „3. Počet prípojok: 762“ 
2. V bode 4. v časti televízne programové služby, základný súbor sa : 

1.    vypúšťa text: „ VIVA“ 
2. dopĺňa text: „MUSIC BOX, Animal planet“ 

 
Úloha č. 02-016:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 2-LO/D-25/2005 účastníkovi 
konania, spol. KTB, s.r.o.  a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 15.02.2005       Z: LO 
 
K bodu  4/ 
SK: 394-LO/D-2529/2004 zo dňa 22.11.2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č.  T/71 
ÚK: MKS, s.r.o., Bánovce nad Bebravou 
Uznesenie č. 05-02/2.017: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
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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. 394-LO/D-2529/2004 zo dňa 22.11.2004 posúdila 
žiadosť o zmenu licencie T/71 na televízne  vysielanie vysielateľa: 
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o. 
Farská č. 7 
957 01  Bánovce nad Bebravou 
z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania o vysielanie podľa § 51 ods. 4 a podľa § 72 ods. 2  
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 § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách  

 m e n í 
licenciu na televízne vysielanie č. T/71 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/71/96 zo dňa 01.08.1996 v znení neskorších zmien sa menia 
a v úplnom znení znejú takto:  

„I. 
1. Názov programovej služby: Bánovské televízne vysielanie ( BTV ) 
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť stráca dňom  

05.09.2008 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: regionálny - Bánovce nad Bebravou, Uhrovec 
5. Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
 Právne skutočnosti spoločnosti :  
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 
183/R zo dňa 19.12.2003. 
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 183/R zo dňa 
19.12.2003. 

III.  
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 

dňa 28.09.2001 (č.p.d. 2537)  
a/  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 98 % 
2. Programy: min. 2 % 

b/  Programy (100%)  
 1. Spravodajstvo: 0 % 

2. Publicistika: 100 % 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 100 % 
3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. vzdelávacie programy: 0 % 
8. náboženské programy: 0 % 
9. športové programy: 0 % 

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

2.  Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:  2% 
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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  

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

5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti 
(podľa § 20 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z. ): podľa Jednotného systému označovania 
a podmienok jeho uplatňovania 

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

IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného systému, ktorý 

prevádzkuje :  
1.1. V obci Uhrovec:  Ing. Štefan Mišovic, obchodné meno : Ing. Štefan Mišovic – M Elektronik, na 

základe registrácie retransmisie č. TKR/115 
1.2.  V meste Bánovce nad Bebravou : 

a) Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou na základe registrácie retransmisie č. TKR/92 
b) UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava, na základe registrácie retransmisie č. TKR/13 

2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni 
b) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.“ 

 
Úloha č. 02-017:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 394-LO/D-2529/2004 zo dňa 
22.11.2004 účastníkovi konania- MKS, s.r.o. Bánovce nad Bebravou   a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku  . 
T: 15.02.2005       Z:LO 
 
K bodu  5/ 
SK: 246-LO/D-1859/2004 zo dňa 20.08.2004  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/121 
ÚK:SATRO, s.r.o., Bratislava 
Uznesenie č. 05-02/5.018: 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. 246-L/D-1859/2004 zo dňa 20.08.2004, posúdila  
oznámenie  o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121 systémom MMDS  z dôvodu:  
1. Zmeny ponuky programových služieb z vysielačov  MMDS: Nitra, Veľká Javorina, Brezová pod 

Bradlom, Považská Bystrica  a Bratislava  
2. Zmeny  počtu pripojených účastníkov z vysielačov  MMDS: Nitra, Veľká Javorina, Považská 

Bystrica, Brezová pod Bradlom  a Bratislava 
prevádzkovateľa retransmisie: 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
 a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

 m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/121 zo dňa 29.07.1998 v znení neskorších  zmien  nasledovne: 
1. Bod 3. „Počet prípojok v dosahu vysielača: 

3.1. Brezová pod Bradlom:      28  
3.2. Veľká Javorina :   3189 
3.3. Nitra:                         13837 
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3.4. Považská Bystrica :   1422 
3.5. Bratislava:    1288 

Spolu:                          19764“ 
 

2.  Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení  v častiach  4.1. – 4.5. takto: 
„4.1. vysielač  Brezová pod Bradlom ( ponuka programových  služieb sa preberá   z vysielača Veľká 

Javorina ) 
základný súbor:  
televízne programové služby :   STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, ORF 1, SAT 1/Private 

Blue, ČT 1, ČT 2, Prima, JOJ, MUSIC BOX, Promo, PRO 7, 
CNN, Cartoon Network/TCM, TV Zobor  

rozšírený súbor:  - 
 
4.2.   vysielač  Veľká Javorina 

základný súbor:  
         televízne programové služby :     STV 1, STV 2, TV  Markíza, TA 3, ORF 1, SAT 1/Private 

Blue, ČT 1, ČT 2, Prima, JOJ, MUSIC BOX, Promo, PRO 
7,CNN, Cartoon Network/TCM, TV Zobor   

rozšírený súbor:  - 
 
4.3.  vysielač  Nitra 

základný súbor:  
televízne programové služby :   STV 1, STV 2, TV Markíza, ORF 1, TA 3,   TV Zobor / Private 

Blue  
rozšírený súbor: 
televízne programové služby :    STV 1, STV 2, TV Markíza, ORF 1, TA 3,   TV Zobor / 

Private Blue, ČT 1, ČT 2, Prima, VIVA, PRO 7, VOX, CNN, 
MUSIC BOX, JOJ, Promo,  Cartoon Network/TCM, SAT 
1/Private Gold,   

     
    rozšírený súbor:  -  
4.4. vysielač  Považská Bystrica 

základný súbor:  
televízne programové služby :      STV 1, STV 2, TV  Markíza, JOJ, MUSIC BOX,  TV Zobor,   

ČT 1, ČT 2, Prima, VIVA, PRO 7,  VOX, CNN, TA 3, TV 5 
  
rozšírený súbor: 
televízne programové služby :   - 

4..5. vysielač  Bratislava 
základný súbor:  
televízne programové služby :    STV 1, STV 2, TV Markíza, TA3, ORF 1, SAT 1, Promo, ČT 

1, ČT 2, Prima, PRO 7,  M2, MUSIC BOX, JOJ, TV Zobor 
rozšírený súbor:  - 
 

Programová služba Promo pozostáva z  programových služieb: Cartoon Network,; Eurosport; 
National Geographic Channel; Hallmark; MTV; Fox Kids; Reality TV; TV 5; Romantica; MTV Base, 
ktoré sa obmieňajú každých 24 hod.“ 
 
 
Úloha č. 02-018: 
 V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá rozhodnutie 
o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121   v SK č. : 246-LO/D-1859/2004 zo dňa  20.08.2004 
účastníkovi konania  a vyzve ho na úhradu správneho poplatku ( SATRO,  s.r.o., Bratislava) 
 T: 15.02.2005       Z: LO 
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K bodu 6/ 
SK: 320-LO/D-2189/2004 zo dňa 06.10.2004  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/9 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-02/6.019: 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. 320-L/D-2187/2004 zo dňa 06.10.2004, posúdila  
oznámenie  o zmene registrácie retransmisie č. TKR/9  prostredníctvom KDS z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb a zmeny počtu pripojených účastníkov v KDS: Nitra, Topoľčany, Myjava, 
Brezová pod Bradlom, Bratislava – časť Devínska Nová Ves, Šurany a Vráble prevádzkovateľa 
retransmisie: 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
 a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

 m e n í 
 

registráciu retransmisie   č. TKR/9 zo dňa 24.09.1993 v znení   zmien vykonaných rozhodnutím č 
TKR/9/RZL/377/2001  vydanom v úplnom  znení  dňa 21.08.2001  nasledovne:  
 
1. Bod 3. Počet prípojok znie: 
„ Šurany       1001 
   Vráble       1696 
   Nitra                  13142 
   Brezová pod Bradlom      1486     
   Myjava       2296 
   Bratislava - mestská časť  Devínska Nová Ves:  4656 
   Topoľčany        6763 
   Spolu:                 31040“ 
   
2. Bod 4. Ponuka programových služieb znie: 
„4.1. KDS Šurany, Vráble ( Programové služby sú preberané z vysielača MMDS Nitra ) 
základný súbor    
televízne programové služby : STV 1, STV 2, TV Markíza, ORF 1, TA 3,  TV Zobor / 

Private Blue 
rozhlasové programové služby:  - 
  
rozšírený súbor: 
televízne programové služby : STV 1, STV 2, TV Markíza, ORF 1, TA 3,  TV Zobor / 

Private Blue, ČT 1, ČT 2, Prima, VIVA, VOX,  PRO 7, CNN, 
JOJ, MUSIC BOX, Promo, Cartoon Network/TNT, SAT 1/ 
Private Gold, M2  

rozhlasové programové služby:  - 
   
4.2. KDS Nitra 
základný súbor:  
televízne programové služby :         STV 1, STV 2, TV Markíza, TV Zobor, JOJ, TA 3,  ČT 1, ČT 2, 

Prima, ORF 1, TVA, M 2 , Promo,   MUSIC BOX, M2    
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rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio    
TWIST,  N-Radio 

rozšírený súbor:  
televízne programové služby:           STV 1, STV 2, TV Markíza, TV Zobor, JOJ, TA 3,  ČT 1, ČT 2, 

Prima, ORF 1, TVA, M 2 , Promo,   MUSIC BOX,  Fox kids, 
Galaxie, Eurosport, Reality TV, Romantica, Animal planet, 
Discovery, National geographic, Private Blue, Stanice O,  
Cartoon Network, Hallmark, VIVA, VIVA +, PRO 7, SAT 1, 
VOX, RTL, RTL 2, TVE, TV 5, Rai due, Rai sport, CNN, BBC 
world,  VH 1, ORT 1 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio 
TWIST,  N-Radio 

   
4.3. KDS Brezová pod Bradlom  
základný súbor:  
televízne programové služby :       STV 1, STV 2,  ČT 2, Prima,  ZDF, ORF 1, Infokanál BpB  

(využívaný na základe licencie na televízne vysielanie č. T/33, 
držiteľom licencie je  Videoštúdio RIS, s.r.o., Senica ) 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio 
TWIST  

rozšírený súbor : 
televízne programové služby :         STV 1, STV 2,  ČT 1, ČT 2, Prima,  ZDF, ORF 1, Infokanál 

BpB,  TV Markíza, TV Zobor/Private Blue, MUSIC BOX, 
Cartoon Network,    VIVA, PRO 7, Sat 1, VOX,  RTL, RTL 2,  
CNN, TV 5, Rai tre, Rai sport, TA 3, JOJ, ORT 1, ARD, ,  
Promo, ORF 2, Discovery   

rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio   Devín; Rádio 
TWIST 

4.4. KDS Myjava  
základný súbor: 
 televízne programové služby : STV 1, STV 2, TVM   (terestriálny vysielač  Myjava - 

využívaný na základe licencie na   televízne vysielanie č. T/33, 
držiteľom licencie  je Videoštúdio RIS, s.r.o., Senica ), ČT 2, 
Prima, ARD,  ZDF, ORF 1, ORF 2 

 rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio 
TWIST  

rozšírený súbor:   STV 1, STV 2, TV Markíza, Prima, TVM,   ČT 1, ARD,  
ZDF, ORF 1, ORF 2, PRO 7, JOJ, TA 3,  Discovery,  Promo, 
RTL 2,  VIVA, VIVA +, CNN, RTL, Cartoon Network, 
MUSIC BOX, Rai tre, Rai sport, VOX, TV 5/Private Blue  

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio   Devín; Rádio 
TWIST 

  
4.5. KDS Bratislava - mestská časť  Devínska Nová Ves  
základný súbor 
televízne programové služby : STV 1, STV 2, TV Markíza, ORF 1, ORF 2 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio FM; Rádio 

TWIST, Rádio Okey, Rádio B1, FUN Radio 
 
rozšírený súbor:  STV 1, STV 2, TV Markíza, ORF 1, ORF 2, DTV Studio ( na 

základe licencie na televízne vysielanie č. T/112,  držiteľom 
licencie je  Devínskonovomestská televízia s.r.o.,  Bratislava 
) Prima, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, Spertrum, VIVA, VIVA 2, 
VOX, TV 5 , n-TV, PRO 7, Super RTL, Sat 1, RTL, RTL 2, 
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Kábel 1, ZDF, ARD,  Rai uno, Rai tre,  HRT, DUNA TV, 
BBC world, Arte, CNN 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio  FM; Rádio   
TWIST, Rádio Okey, Rádio B1, FUN Radio 

 
4.6. KDS Topoľčany  
základný súbor  
televízne programové služby :  STV 1, STV 2, TV Markíza, ČT 1, ČT 2, ARD, TV Zobor 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio 

TWIST 
rozšírený súbor 
 televízne programové služby :  STV 1, STV 2, TV Markíza, ČT 1, ČT 2, ARD, TV Zobor, 

TA 3, JOJ, MUSIC BOX, Prima, Promo, ORF 1, Cartoon 
Network, Discovery,  VIVA, PRO 7, Super RTL, SAT 1, 
VIVA +, RTL, RTL 2, Kábel 1, ZDF, CNN, Rai uno, Rai 
sport, TVE, TV 5,  Private Blue, BBC world 

 rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio 
TWIST 

 
Programová služba Promo pozostáva z  programových služieb: Cartoon Network,; Eurosport; 
National Geographic Channel; Hallmark; MTV; Fox Kids; Reality TV; TV 5; Romantica; MTV Base, 
ktoré sa obmieňajú každých 24 hod.“ 
 
Úloha č. 02-019: 
 V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie č. TKR/9   v SK č. : 320-LO/D-2187/2004 zo dňa 
06.10.2004 účastníkovi konania  ( SATRO,  s.r.o., Bratislava) a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku.   
T: 15.02.2005       Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 375-LO/D-2693/2004 zo dňa 09.12.2004  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/115 
ÚK: Ing. Štefan Mišovic M-ELEKTRONIK, Martin 
 
Uznesenie č. 05-02/7.020: 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. 
375-LO/D-2693/2004 zo dňa 09.12.2004 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie účastníka 
konania 
Ing. Štefan Mišovic M-ELEKTRONIK 
Ul. 29. augusta 
036 01 Martin 
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/115 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/115/98 zo dňa 09.03.1998 sa menia, 
dopĺňajú a znejú takto: 
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1. Dopĺňa sa bod 19, ktorý znie: 
„19. KDS Gánovce 
19.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa oznámenia zo dňa 27.10.2004: 
Sieť: káblový distribučný systém 
Geografická oblasť: Gánovce 
19.2 Územný rozsah retransmisie: obec Gánovce 
19.3 Počet prípojok: 210 
19.4 Ponuka programových služieb: 
 
- základná programová ponuka: 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TA 3, JOJ, MUSIC BOX, TV MARKÍZA, ČT 1, 

ČT 2, INFO/TV5, ROMANTICA, EUROSPORT, GALAXIE SPORT, DISCOVERY, 
ANIMAL PLANET, FOX KIDS, MINIMAX, DEUTSCHE WELLE, MTV, CNN, PRO 7, 
PRIVATE BLUE, SAT 1, RTL 

- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO OKEY  

 
- rozšírená programová ponuka: -“ 

 
2. Dopĺňa sa bod 20, ktorý znie: 
„20. KDS Pohorelá 
20.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa oznámenia zo dňa 27.10.2004: 
Sieť: káblový distribučný systém 
Geografická oblasť: Pohorelá 
20.2 Územný rozsah retransmisie: obec Pohorelá 
20.3 Počet prípojok: 610 
20.4 Ponuka programových služieb: 
 
- základná programová ponuka: 
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TA 3, JOJ, MUSIC BOX, TV MARKÍZA, ČT 1, 

ČT 2, TV5, VOX, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, INFO/VIVA, ROMANTICA, 
EUROSPORT, GALAXIE SPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, 
MINIMAX 

- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO EXPRES 

 
- rozšírená programová ponuka: -“ 

 
Úloha č. 02-020: 
Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/115 v správnom konaní č. 375-LO/D-2693/2004 a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.02.2005       Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 393-LO/D-2719/2004 zo dňa 14.12.2004  
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 52. kanál Jovsa 
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava 
 
Vo veci sa uskutočnilo dňa 25.01.2005 o 10.00 hod. ústne pojednávanie. Zápisnica z ústneho 
pojednávania je súčasťou spisu SK 
 
Uznesenie č. 05-02/8.021: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. 
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o správnom konaní, v správnom konaní č. 393-LO/D-2719/2004, posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie 52. kanál Jovsa 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 52. kanál Jovsa Slovenskej televízii, Bratislava na analógové televízne terestriálne 
vysielanie, na dobu do 31.12.2008. 
 
Túto frekvenciu 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. 02-021: 
 Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 393-LO/D-2719/2004 
účastníkovi konania Slovenská televízia, Bratislava. 
T: 07.02.2005        Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 392-LO/D-2761/2004 zo dňa 17.12.2004  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/91 
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov 
 
Uznesenie č. 05-02/9.022: 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. 392-
LO/D-2761/2004 zo dňa 17.12.2004 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie účastníka 
konania: 
Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. 
Námestie Slobody 560 
020 01 Púchov 
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/91 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/91/97 zo dňa 07.02.1997 sa menia takto: 
 

Bod č. 4 sa mení a znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
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základná programová ponuka: 

televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, PúTV, PRO 7, 
RTVi, VIVA Plus.  

rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_FM; RÁDIO OKEY, FUN RÁDIO, RÁDIO 
DÚHA. 

      rozšírená programová ponuka:  

       televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, PúTV, PRO 7, 
RTVi, Viva Plus, TV 5, MUSIC BOX, Spektrum, CNN, Eurosport, 
Hallmark, Private Blue, Minimax, ČT 2, TV Prima, Discovery 
Channel, TCM/Cartoon Network..  

     rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, 
RÁDIO_FM; RÁDIO OKEY, FUN RÁDIO, RÁDIO DÚHA. 

Úloha č. 02-022: 
 Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania písomné znenie rozhodnutia o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/91 v správnom konaní č. 392-LO/D-2761/2004 a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T:07.02.2005       Z: LO 
 
K bodu 10/ 
 SK: 1-LO/D-26/2005 zo dňa 03.01.2005  
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/91 
ÚK: Ing. Ján Heššo, STAS-servis, Považská Bystrica 
 
Uznesenie č. 05-02/10.023 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. 1-
LO/D-26/2005 zo dňa 03.01.2005 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie účastníka konania 
Ing. Ján Heššo, STAS-servis 
Zákvašov 1518/52-16 
017 01 Považská Bystrica  
 
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/36 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/36/RUL/95 zo dňa 24.05.1995 sa menia 
takto: 

Bod č. 3 sa mení a znie: 
„Ponuka programových služieb: 
KDS Považská Bystrica 

a) základná programová ponuka: 
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 televízne programové služby:  STV 1, STV 2, JOJ, TV MARKÍZA, TA 3, MUSIC BOX, TV 
POVAŽIE, ČT 1,  ČT 2, TV 5, Super RTL , PRO 7, VIVA 
plus, EURO NEWS; 

rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO_ FM; FUN RÁDIO, RÁDIO TWIST, 
RÁDIO DÚHA, RÁDIO EXPRES, RÁDIO REBECA, 
RÁDIO ZET; 

b) rozšírená programová ponuka:  

 televízne programové služby:    STV 1, STV 2, JOJ, TV MARKÍZA, TA 3, MUSIC BOX, 
TV POVAŽIE, ČT 1,  ČT 2, TV 5, Super RTL , PRO 7, 
VIVA plus, EURO NEWS, DISCOVERY CHANNEL, 
SPEKTRUM, PRIMA, EUROSPORT, REALITY TV, 
FOX KIDS ; 

rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN , RÁDIO_ FM,; FUN RÁDIO, RÁDIO TWIST, 
RÁDIO DÚHA, RÁDIO EXPRES, RÁDIO REBECA, 
RÁDIO ZET;“ 

Úloha č. 02-023: 
Kancelária Rady vypracuje účastníkovi konania (Ing. Ján Heššo, STAS-servis) písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/36 v správnom konaní č. 1-LO/D-226/2005 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 

T: 07.02.2005       Z: LO 

K bodu 11/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 16 písm. 
f) zákona č. 308/2000 Z. z. 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-02/11.024: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 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 začína správne konanie voči vysielateľovi Slovenská televízia, Mlynská dolina, 
845 45 Bratislava, vo veci  možného nesplnenia povinnosti podľa § 16 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. 
z. dôvodu, že neuzavrel zmluvy s organizáciami kolektívnej správy spravujúcimi práva k predmetom 
ochrany, ktoré používa. 
 
Úloha č. 02-024: 
 Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania, Slovenskej televízii, Bratislava začiatok 
správneho konania, pozve ho na ústne pojednávanie dňa ... 02.2005 o ....,...hod. a zaobstará všetky 
údaje a doklady, ktoré sú nevyhnutné na zistenie skutočného stavu veci. 
T: 07.02.2005       Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 364-LO/D-2617/2004 zo dňa 13.12.2004  
vo veci žiadosti o predĺženie licencie 
ÚK: RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, Michalovce 
Vo veci sa uskutočnilo dňa 25.01.2005 o 11.00 hod. ústne pojednávanie. Zápisnica z ústneho 
pojednávania je súčasťou spisu SK. 
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Uznesenie č. 05-02/12.025: 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. 364-LO/D-2617/2004 vo veci 
žiadosti o predĺženie licencie spoločnosti: 
RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce 
Sama Chalupku 20 
071 01 Michalovce 
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 predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/77/2000 podľa § 52 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z. o osem rokov 

 a   
m e n í 

licenciu č. R/77/2000 zo dňa 18.04.2000 v znení neskorších zmien nasledovne: 
 

        I. 
1. Názov programovej služby: KIKS rádio 
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: na 8 rokov, platnosť licencie 

bola predĺžená podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o osem rokov a končí dňa 
13.08.2014 

3. Časový rozsah vysielania: 24 hod./denne  
4. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie (Košický a Prešovský kraj) 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
6. Pridelené frekvencie:    97,0 MHz Michalovce 

95,9 MHz Kamenica nad Cirochou 
90,8 MHz Prešov – Stráže 
92,6 MHz Levoča – Brezová 
89,0 MHz Rožňava 
104,5 MHz Košice 
104.1 MHz Prešov 
104,2 MHz Domaša 
 

         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 Košice I. 
spoločnosti RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, Michalovce, 
zoznam výpisov č. V - 13309/04, vložka číslo 3631/V, zo dňa 30.11.2004 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Košice I. spoločnosti RADIO KIKS spoločnosť 
s ručením obmedzeným Michalovce, Michalovce, zoznam výpisov č. V - 13309/04, vložka 
číslo 3631/V, zo dňa 30.11.2004 

III. 
1. Navrhovaná programová skladba vysielania, vrátane údajov o častiach programovej služby, 
ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:  
Programová skladba v znení podania č. 2617/2004 zo dňa 02.12.2004.   
2.    Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby: 
Programové typy: 
1. Spravodajstvo – min. 0 % 
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2. Publicistika:  
2.1. politická publicistika – min. 0 % 
2.2. ostatná publicistika  - min. 8 % 
3. Dramaturgický ucelené programy so stálou periodicitou: 
3.1. detské programy – min. 0 %  
3.2. náboženské programov – min. 0 % 
3.3. literárno–dramatické programy  - min. 0 % 
3.4. zábavné programy – min. 4,5 % 

      3.5. hudobné programy   - min. 5,5 % 
      3.6  ostatné programy – 72,5 %       

3.  Podiel vysielacieho času ( bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo  verejnom 
záujme v bežnom mesiaci: min. 9 % 

 4. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe (bežný mesiac) 
určený z celkového vysielacieho času: 0 % 

IV. 

1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD nosič, 
formát mp3 

2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. 
Súčasťou rozhodnutia sú aj frekvenčné listy vydané Telekomunikačným úradom SR, ktorými 
sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky 
prideľuje: 
Frekvencia:  97,0 MHz Suchá Hora 
Lokalita: Michalovce – Hôrka 
Oblasť pokrytia: časť oblasti Zemplína dané dosahom vysielača 
Súradnice: 21 E 49 20 / 48 N 47 30 
č. j.: 8931/SKS-00 
zo dňa 09.08.2000 
Frekvencia:  95,9 MHz 
Lokalita: Kamenica nad Cirochou 
Oblasť pokrytia: okolie Humenného a Sniny dané dosahom vysielača 
Súradnice: 22 E 02 14 / 48 N 55 31 
č. j. 8933/SKS-00 
zo dňa 09.08.2000 
 
Frekvencia: 90,8 MHz 
Lokalita: kóta Stráž 
Oblasť pokrytia: Prešov a časť lokality Šariša 
Súradnice: 21 E 15 24 / 49 N 03 52 
č. j.: 8934/SKS-00 
zo dňa 09.08.2000 
 
Frekvencia: 92,6 MHz 
Lokalita: kóta Brezová 
Oblasť pokrytia: oblasti Levoča a okolie dané dosahom vysielača 
Súradnice: 20 E 31 49/49 N 03 14 
č. j.: 8929/SKS-00 
zo dňa 09.08.2000  
 
Frekvencia: 89,0 MHz 
Lokalita: kóta Skalisko 
Oblasť pokrytia: Rožňava a blízke okolie dané dosahom vysielača 
Súradnice: 20 E 34 32/48 N 44 41 
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č. j.: 8935/SKS-00 
zo dňa 09.08.2000 
 
Frekvencia: 104,5 MHz 
Lokalita: Košice –nová nemocnica 
Oblasť pokrytia: Košice - mesto 
Súradnice: 21 E 14 32/48 N 43 35 
č. j.: 8928/SKS-00 
zo dňa 09.08.2000 
 
Frekvencia: 104,1 MHz 
Lokalita: NsP Prešov 
Oblasť pokrytia: Prešov a blízke okolie dané dosahom vysielača 
Súradnice: 21 E 15 09/48 N 59 47 
č. j.: 8930/SKS-00 
zo dňa 09.08.2000 
 
Frekvencia: 104,2 MHz 
Lokalita: Domaša 
Oblasť pokrytia: okolie rekreačnej oblasti Domaša dané dosahom vysielača 
Súradnice: 21 E 42 47/49 N 02 28 
Č. j.: 8932/SKS-00 
zo dňa 09.08.2000 

3. Špecifikácia RDS: 
Programová identifikácia   PI     (ÁNO) 
Identifikácia dopravného vysielania  TP  (ÁNO) 
Alternatívne frekvencie   AF  (ÁNO) 
Typ programu   PTY  (ÁNO) 
Identifikácia dopravného hlásenia  TA  (ÁNO) 
Informácie o vysielacích sieťach  EON  (NIE) 
Číslo programu  PIN   (NIE) 
Identifikácia spôsobu dekódovania  DI  (ÁNO) 
Prepínač hudba/reč   M/S     (ÁNO) 
Textový kanál RT (NIE) 
Hodiny a dátum CT (ÁNO) 
Meno programového okruhu PS (KIKS) 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete IH (ÁNO) 

 
Úloha č. 02-025: 
Kancelária Rady v správnom konaní č. 364-LO/D-2617/2004 vyhotoví písomné rozhodnutie 
účastníkovi konania, spoločnosti RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.02.2005       Z:LO 
 
K bodu 13/ 
 SK: 391-LO/D-2638/2004 zo dňa 06.12.2004  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/173 
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok 
 
Uznesenie č. 05-02/13.026: 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. 391-LO/D-2638/2004 zo dňa 06.12.2004 posúdila žiadosť o zmenu  registrácie 
č. TKR/173, doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania: 
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Kabel TV Močenok, s.r.o. 
Ul. Sv. Gorazda 1475 
951 31 Močenok 
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/173 takto: 

Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/173/2000 zo dňa 07.03.2000 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 
Bod 4. sa mení a znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
      Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, 

ORF 1, M 2, RTL 2, EUROSPORT, VOX, VIVA, SAT 1, PRO 
7, RTL, TV 5, CARTOON NETWORK/TCM, DISCOVERY 
CHANNEL, MUSIC BOX 

 
 
       Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 

Rádio OKEY , Rádio TWIST, FUN RADIO, N RADIO, Rádio 
EXPRES“ 

 
Úloha č. 02-026: 
 V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vyhotoví 
rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/173 v SK: 391-LO/D-2638/2004 zo dňa 
06.12.2004 účastníkovi konania (Kabel TV Močenok, s.r.o.) a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 27.01.2005  
      Z: LO 
K bodu 14/ 
SK: 397-LO/D-2744/2004 zo dňa 15.12.2004  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom 
 
Vo veci sa uskutočnilo dňa 25.01.2005 o 10.40 hod. ústne pojednávanie. Zápisnica z ústneho 
pojednávania je súčasťou spisu SK. 
 
Uznesenie č. 05-02/14.027: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na televízne vysielanie v správnom konaní č. 397-LO/D –2744/2004, začatom 
dňa 15.12.2004, účastníka konania: 
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. 
Športovcov 672 
018 41 Dubnica nad Váhom 
 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 v správnom konaní č. 397-LO/D-2744/2004 vo veci žiadosti účastníka konania TSM Dubnica 
nad Váhom, s.r.o. o licenciu na televízne vysielanie v meste Dubnica nad Váhom z dôvodu, že žiadosť 
nemá všetky náležitosti potrebné pre meritórne rozhodnutie vo veci, podľa ustanovenia § 19 ods. 3 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 

 19



 

v y z ý v a  
účastníka konania, aby svoju žiadosť doplnil v lehote do 90 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia 
o doklady: 

- potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá v evidencii miestne príslušného 
správcu dane daňové nedoplatky; potvrdenie nesmie byť staršie ako 60 dní, 

- potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ o licenciu nemá splatné nedoplatky na zdravotnom 
poistení, na sociálnom poistení alebo na príspevku do fondu zamestnanosti; potvrdenie  
nesmie byť staršie ako 60 dní. 

Všetky uvedené doklady sa musia predložiť v origináli alebo osvedčenej fotokópií. 
 
Do doby doplnenia žiadosti všetkými požadovanými dokladmi, Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

p r e r u š u j e 
správne konanie č. 397-LO/D-2744/2004 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
v meste Dubnica nad Váhom. 
Rada bude v konaní pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, najneskôr 
po uplynutí stanovenej lehoty. Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho konania neplynú. 
V prípade, že účastník konania v stanovenej lehote neodstráni nedostatky podania, Rada konanie 
zastaví podľa ustanovenia § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. 
 
Úloha č. 02-027:  
V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady pripraví písomné 
vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 397-LO/D-2744/2004 a zašle ho účastníkovi konania 
spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., Dubnica nad Váhom. 
T:03.02.2005       Z: LO 
 
K bodu č. 15/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 7 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
Vysielateľ: Radio TWIST, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-02/15.028: 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/70 spoločnosti RADIO TWIST, a.s., Bratislava vo veci možného odňatia frekvencií 92,9 MHz, kóta 
Prievidza, 91,1 MHz, kóta Brezno, 90,7 MHz, kóta Námestovo, 96,1 MHz, kóta Nitra, 87,9 MHz, kóta 
Dolný Kubín a 99,6 MHz, kóta Čadca podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 
Úloha č. 02-028: 
 Kancelária Rady oznámi vysielateľovi začatie správneho konania a pozve ho na ústne pojednávanie 
vo veci na deň : .........02.2005 o ...,..hod. . 
T: 15.02.2005      Z: LO 
       
K bodu 16/ 
 SK: 413-LO/D-2621/2004 zo dňa 2.12.2004 
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
 
Vo veci sa uskutočnilo dňa 11.01.2005 o 10.20 hod. ústne pojednávanie. Zápisnica z ústneho 
pojednávania je súčasťou spisu SK. 
 
Uznesenie č. 05-02/16.029: 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. 
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195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon 308/2000 Z. z.), postupom podľa § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 413-LO/D-2621/2004 zo dňa  02.12.2004 s účastníkom konania: 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01  Bratislava 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV, 
s.r.o. Bratislava a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto     

rozhodnutie: 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č.308/2000 Z.z. 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
s prevodom 0,82% obchodného podielu spoločnosti MAC TV, s.r.o. spoločníka Mgr. Vladimíra 
Komára na nadobúdateľa – spoločnosť Česká produkční invest, a.s. a 40% obchodného podielu 
spoločnosti MAC TV, s.r.o. spoločníka Česká produkční invest, a.s. na nadobúdateľa – spoločnosť 
Grafobal Group, a.s. 
 
Úloha č. 02-029: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 413-LO/D-2621/2004 a zašle ho 
účastníkovi konania spoločnosti MAC TV, s.r.o. 
T: 25.02.2005      Z: LO 
        
K bodu 17/ 
 Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 16/2004/R o monitorovaní Slovenského rozhlasu  
(monitorovaný program Pozor, zákruta! dňa 2. 12. 2004 ) 
Vysielateľ:  Slovenský rozhlas  - vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-02/17.030: 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.16/2004/R z monitorovania Slovenského rozhlasu začína správne konanie voči vysielateľovi na 
základe zákona - Slovenský rozhlas vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti s tým, že označenie sponzora na začiatku a na konci programu „Pozor, zákruta!“ 
neobsahovalo názov právnickej osoby, ktorá bola sponzorom programu a možného porušenia § 38 
ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nezabezpečil, aby program „Pozor, zákruta!“, 
ktorý odvysielal dňa 02.12.2004 priamo nepodporoval predaj tovaru sponzora. 
 
Úloha č. 02-030:  
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:  04.02.2005                                                                                                     Z: PKO 
 
K bodu 18/ 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2373/150.2004 zo dňa 28.10.2004                                                               
sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu –  amerického filmu “Prci, prci, prcičky“) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2373/150-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV MARKÍZA 
Vysielateľ:  MARKÍZA –SLOVAKIA, spol. s.r.o., číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 05-02/18.031: 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. 
2373/150-2004, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť 
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 02-031:  
Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi sťažnosti č. 2373/150-
2004 výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2005                                                                                          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2411/157-2004 zo dňa 16.10.2004                               sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok ,,Súboj miest“ 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2411/157-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-02/19.032: 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. 2411/157-2004 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 16.10.2004 o cca 19:15 odvysielal v príspevku „Súboj miest Banskej 
Bystrice a Zvolena“ v programe Televízne noviny informácie propagačného charakteru, ktoré mohli 
mať povahu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Úloha č. 02-032:  
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: 4.2.2005                                                                                            Z: PKO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2552/163-2004 (bod 2) zo dňa 24.11.2004                                                           
sťažovateľ: právnická osoba  
(na vysielanie programu Simpsonovci z dní 28.11.2004, 1.12.2004 a 2.12.2004 ) 
Správa o šetrení bodu 2 sťažnosti č. 2552/163-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: STV – vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 05-02/20.033: 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 bodu 2) sťažnosti č. 2552/163-2004 začína správne konanie voči vysielateľovi zo zákona -
Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s neuplatnením Jednotného systému označovania programov na program „Simpsonovci“ vysielaný na 
programovom okruhu „Jednotka“. 
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Úloha č. 02-033:  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania (Slovenskej televízii) začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 04.02.2005                                                                                         Z: PKO 
    
K bodu 21/ 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č.  2552/163-2004 (bod 4) zo dňa 24. 11. 2004, č. 2553/162-2004 zo dňa 25. 11. 2004 
a 2681/170-2004 zo dňa 8. 12. 2004  
sťažovateľ: fyzická, právnická osoba 
(na vysielanie programu Slovensko hľadá SuperStar) 
Správa o šetrení sťažností č. 2553/162-2004 a 2681/170-2004 a bodu 4) sťažnosti č.2552/163-
2004,smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
Uznesenie č. 05-02/21.034A: 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. 2553/162-2004, 2681/170-2004, 2552/163-2004 – bod 4) začína správne konanie  
vedené voči Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 19 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným zásahom do ľudskej dôstojnosti v dňoch 29.10., 
5.11., 12.11., 19.11. a 26.11.2004 v programe „Slovensko hľadá Superstar“.  
 
Uznesenie č. 05-02/21.034B: 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. 2553/162-2004, 2681/170-2004, 2552/163-2004 – bod 4) začína správne konanie  
vedené voči Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 20 
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neuplatnením Jednotného systému označovania 
programov v dňoch 29.10., 5.11., 12.11., 19.11. a 26.11.2004 v programe „Slovensko hľadá 
Superstar“. 
 
Úloha č. 02-034: 
 Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľom sťažností č.: 
2553/162-2004, 2681/170-2004, 2552/163-2004 – bod 4) výsledok prešetrenia sťažností. 
T: 04.02.2005                                                                                          Z: PgO 
     
K bodu 22/ 
22/ Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2552/163-2004 (body 1 a 3) zo dňa 24.11.2004  
sťažovateľ: právnická osoba   
(na vysielanie amerického seriálu 24 a film Gladiátor ) 
Správa o šetrení bodov 1) a 3) sťažnosti č. 2552/163-2004 smerujúcej proti vysielaniu 
Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-02/22.035: 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 (bod 1 a bod 3), 
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evidovanú pod č. 2552/163-2004, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenská televízia a 
uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 02-035:  
Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi sťažnosti č. 2552/163-
2004 výsledok prešetrenia sťažnosti v bode 1 a 3. 
T: 04.02.2005                                                                                          Z: PgO 
   
K bodu 23/ 
 Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2569/164-2004  zo dňa  25.11.2004                    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie reklamy AEGON d.s.s. ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2569/164-2004,  smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ, TV Markíza, STV – 
Jednotka, TA3 
Vysielateľ: C.E.N., s.r.o., MAC TV s.r.o, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.,  Slovenská televízia  
 
Uznesenie č. 05-02/23.036: 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. 2569/164-2004  začína správne konania  voči C.E.N., s.r.o., MAC TV s.r.o, 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. a Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona, vo veci 
možného porušenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním reklamy 
„AEGON d.s.s.“ dňa 29.11.2004 o 21:30 vo vysielaní STV – Jednotka, o 20:30 a 20:33 vo vysielaní 
TV JOJ, o 19:28 v TV Markíza a dňa 30.11.2004 o 22:30 vo vysielaní TA3.  
 
Úloha č. 02-036:  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkom 
správnych konaní (C.E.N., s.r.o., MAC TV s.r.o, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. a STV) 
začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 04.02.2005                                                                                         Z: PKO 
 
K bodu 24/ 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2639/167-2004 zo dňa  6.12.2004                                   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie reklám na alkohol) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2639/167-2004  smerujúcej proti vysielaniu reklám na alkohol 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., číslo licencie: T/41 
                  MAC TV s.r.o., číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 05-02/24.037: 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. 
2639/167-2004, vedenú voči vysielateľom MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. a MAC TV, s.r.o. a 
uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 02-037:  
Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi sťažnosti č. 2639/167-
2004 výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2005                                                                                          Z: PgO 
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K bodu 25/ 
 Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2407/153-2004  zo dňa 25.10.2004                             sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu  Teleráno 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2407/153-2004  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-02/25.038: 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. 2407/153-2004 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 25.10.2004 v programe „Teleráno“ odvysielal informácie o programe 
„Paľba“, ktoré mohli naplniť kritériá skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Úloha č. 02-038: 
 Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
správneho konania (MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.) začiatok správneho konania a zabezpečí 
nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 04.02.2005                                                                                         Z: PKO 
 
K bodu 26/ 
Sťažnosť č. 2408/154-2004  zo dňa 28.9.2004, sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu  Teleráno 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2408/154-2004  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-02/26.039: 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. 2407/153-2004 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 28.09.2004 v programe „Teleráno“ odvysielal informácie o programoch „Doma s 
Markízou“ a „Pán prsteňov“, ktoré mohli naplniť kritériá skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 
308/2000 Z.z..  
 
Úloha č. 02-039:  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
správneho konania (MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.) začiatok správneho konania a zabezpečí 
nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 04.02.2005                                                                                         Z: PKO 
 
K bodu 27/ 
 Sťažnosť č. 2409/155-2004  zo dňa 30.9.2004                             sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu  Teleráno 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2409/155-2004  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-02/27.040: 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. 2407/153-2004 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
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SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 30.09.2004 v programe „Teleráno“ odvysielal informácie o programe „Uragán“, ktoré 
mohli naplniť kritériá skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.  
 
Úloha č. 02-040:  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
správneho konania (MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.) začiatok správneho konania a zabezpečí 
nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 04.02.2005                                                                                         Z: PKO 
 
 
K bodu 28/ 
28/ Sťažnosť č. 2406/152-2004  zo dňa 18.10.2004                             sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu  Teleráno 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2406/152-2004  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-02/28.041: 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. 2407/153-2004 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 18.10.2004 v programe „Teleráno“ odvysielal informácie o programe „Je to možné?“, 
ktoré mohli naplniť kritériá skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.  
 
Úloha č. 02-041: 
 Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
správneho konania (MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.) začiatok správneho konania a zabezpečí 
nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 04.02.2005                                                                                         Z: PKO 
 
K bodu 29/ 
29/ Sťažnosť č. 2410/156-2004  zo dňa 7.10.2004                             sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu  „Teleráno“ 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2410/156-2004  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-02/29.042: 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.2410/156-2004, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné a 
uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 02-042:  
Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi sťažnosti č. 2410/156-
2004 výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2005                                                                                          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
 Kontrolný monitoring 
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Správa č.73/04/TV o monitorovaní vysielania televízií Skalica, Senica, Myjava, Brezová pod Bradlom 
(monitorované obdobie: 13., 15., 22. a 29.októbra 2004) 
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., číslo licencie: T/33 
 
Uznesenie č. 05-02/30.043: 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. 73/2004/TV o monitorovaní 
programových služieb televízií Skalica (TVS), Senica (TV SEN), Myjava (TVM) a Brezová pod 
Bradlom (TVB)  konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 13,15,22. a 29.10.2004 vysielateľa 
Videoštúdio RIS, spol. s r. o. s licenciou č. T/33 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 02-043:  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Videoštúdio RIS, spol. s r.o.) uznesenie Rady. 
T: 04.02.2005                                                                    Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
31/ Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 381-PgO/O-1941/2004  zo dňa 17.12.2004  
Doplnenie: Správa č. 66/04/TV p monitorovaní programu Slovensko hľadá SuperStar 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá SuperStar, 29.10.2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-02/31.044: 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. nariaďuje v správnom 
konaní č. 381-PgO/O-1941/2004 zo dňa 07.12.2004 ústne pojednávanie na deň 08.02.2005 o ..... hod.    
 
Úloha č. 02-044:  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. pozve účastníka konania 
na ústne pojednávanie, ktoré sa bude konať dňa 08.02.2005.  
T: 01.02.2005       Z: PKO 
 
K bodu 32/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 280-PgO/O-1462/2004  zo dňa 07.09.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1581/114-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne Noviny, 03.06.2004) 
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 05-02/32.045: 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. 280-PgO/O-1462/2004  MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o.   

porušil   
 

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

tým, 
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že dňa 03.07.2004 v rámci programu „Televízne Noviny“ odvysielal príspevok s názvom „Miliardy na 
hranicu“, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 2 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. 02-045: 

a) Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné 
vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenie na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania       
T: 25.02.2005                                                                                               Z: PKO                                           

b)  Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi sťažnosti č. 
2292/146-2004  výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.02.2005                                                                                               Z: PgO 

 
K bodu 33/ Rôzne 
1/ Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti členov Rady na zasadnutiach 
v mesiaci DECEMBER 2004 a v zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu 
NR SR č. 1114 rozhodla o poskytnutí odmeny za mesiac DECEMBER 2004  v plnej výške všetkým 
členom Rady. 
 
Úloha č. 02-046:Kancelária Rady zabezpečí vyplatenie odmien obvyklým spôsobom. 
T: výplatný termín za december 2004    Z: OEV 
 
2/ Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom na ZPC pre SKDV v Budapešti 
v dňoch 31.1.-1.2.2005 a súhlasí s uskutočnením tejto ZPC podľa predloženého návrhu pracovníkmi 
kancelárie Rady ( Ing. I.Kubiňák a Mgr. I. Chovan ) 
 
Úloha č. č. 02-047.: Kancelária Rady zabezpečí ZPC obvyklým spôsobom. 
T: do 31.1.2005       Z: OEV 
 
3/ Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila so Zhrnutím aktivít SKDV v rámci prípravy 
pilotných projektov pozemského digitálneho vysielania v systéme DVB-T  od jej kreovania do konca 
roku 2004 a ukladá predsedníčke Rady informovať ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií o návrhu 
na ukončenie činnosti SKDV  pri Rade pre vysielanie a retransmisiu a jej presunutie do priamej 
kompetencie MDPT. 
 
Úloha č. 02-048:  Vypracovať návrh na ukončenie činnosti SKDV  a iniciovať stretnutie  s ministrom  
DPT. 
T: do 18.2.2005       Z: predsedníčka Rady, TO 
 
4/ Členka Rady p.J.Žitňanská požiadala o monitoring programu Noviny z dňa 15.1.2005 na TV JOJ a 
programu Kakaosobota z dňa 22.1.2005 v TV Markíza. 
 
Úloha č. 02-049:  Kancelária uskutoční monitoring predmetných programov. 
T: 31.3.2005                                              Z: PgO 
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* * * 
 

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

 
  Valéria Agócs 

       predsedníčka Rady 
V Bratislave dňa 25.01.2005                         pre vysielanie a retransmisiu 
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