
Zápisnica č. 03/2005 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa  8.02.2005 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Zapisovateľ: Peter Abrahám – riaditeľ kancelárie  
Overovateľ: Peter Škultéty 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
  
Program: 
 
1/ Kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 251-LO/O-1349/2004 zo dňa 24.08.2004 
vo veci možného porušenia ust. § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: TES SLOVAKIA, s.r.o., Žilina 
 
3/ SK : 27-LO/D-174/2005 zo dňa 20.01.2005 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/129 
ÚK: Antény – Vf rozvody, s.r.o., Bojnice 
 
4/ SK: 5-LO/D-99/2005 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/122 
ÚK: TV COM, spol. s r.o., Svätý Jur 
 
5/ SK: 389-LO/D-2760/2004 
vo veci zmeny licencie č. T/125 – zmena právnych skutočností 
ÚK: C.E.N.  s.r.o. , Bratislava 
 
6/ SK: 390-LO/D-2742/2004 
vo veci oznámenia zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava 
 
7/ SK: 11-LO/D-183/2005 
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Gúta TV s.r.o. 
 
8/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 16 písm. n) 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
Vysielateľ: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča 
 
9/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: MARTICO, s.r.o., Martin 
 
10/ SK: 6-LO/D-154/2005 
vo veci oznámenia zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/89 
ÚK: TVR a RE, s.r.o. Bratislava 
 
11/ SK: 15-LO/O-173/2005  
vo veci možného odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
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12/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 1/2005/TV o monitorovaní Mestskej televízie DSTV 
(monitorované dni: 3. a 10.12.2004) 
Vysielateľ:  Perfects a.s., Dunajská Streda  číslo licencie: T/90 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 3/2005/TV z monitorovania vysielania Televízie Prievidza 
(monitorované dni: 2., 3. a 7.12.2004) 
Vysielateľ: VIDEO TV s.r.o., Prievidza   číslo licencie: T/43 
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2783/177-2004 zo dňa 21.12.2004        sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu: Televízne noviny zo dňa 10.12.2004 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2783/177-2004   smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné       číslo licencie: T/41 
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.  2769/178-2004  zo dňa 20.12.2004  sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 12.12.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č.  2769/178-2004  smerujúcej proti vysielaniu STV. 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2682/171-2004 zo dňa 8.12.2004                      sťažovateľ: právnická osoba  
(na vysielanie programu XXL a upútavky naň ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2682/171-2004  smerujúcej proti Slovenskej televízii    
Vysielateľ: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona 
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.2715/173-2004 zo dňa 14.12.2004     sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Domáca horúčka zo dňa 6.12.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č.2715/173-2004  smerujúcej proti vysielaniu STV. 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2495/160-2004  zo dňa 16.11.2004                     sťažovateľ:  fyzická osoba 
( na vysielanie programu  Dievča za milión  -píplmeter)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2495/160-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
19/ Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 327-PgO/O-1612/2004  zo dňa 19.10.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1599/118-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Aktuality 26.5.2004) 
ÚK: TV Poprad s.r.o., Poprad          číslo licencie:T/23 
 



 3

20/ 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 
 
21/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty  
SK č.: 175-PgO/O-1945/2004 zo dňa 17.09.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1844/125-2004  
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň:  Televízne Noviny 14.08.2004) 
ÚK: Markíza Slovakia, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41 
 
22/ Rôzne 
 

* * * * * 
K bodu 1/  
Kontrola úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 49 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
dnešného zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 05-03/1.046: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
K bodu 2/  
SK: 251-LO/O-1349/2004 zo dňa 24.08.2004 
vo veci možného porušenia ust. § 17 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: TES SLOVAKIA, s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 05-03/2.047: 
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.“) po zistení potrebných podkladov pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto 

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

zastavuje 
správne konanie č. 251-LO/O-1349/2004 zo dňa 24.08.2004 vo veci možného porušenia ust. § 17 ods. 
1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z., ktorého sa mal dopustiť účastník konania spoločnosť TES 
SLOVAKIA, s.r.o., z dôvodu, že odpadol dôvod konania. 
 
Úloha č. 03 – 050: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia o zastavení správneho 
konania  č. 251-LO/O-1349/2004 zo dňa 24.08.2004 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti TES 
SLOVAKIA, s.r.o.. 
T: 22.02.2005       Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK : 27-LO/D-174/2005 zo dňa 20.01.2005 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/129 
ÚK: Antény – Vf rozvody, s.r.o., Bojnice 
 
Uznesenie č. 05-03/3.048: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) 
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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 27-LO/D-174/2005 zo dňa 20.01.2005 osúdila žiadosť o zmenu registrácie 
retransmisie TKR/129 prevádzkovateľa retransmisie: 
Antény – Vf rozvody, s.r.o., 
Hečkova ul. č 15,  
972 01 Bojnice 
vydáva toto 

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/129 nasledovne:  
V článku 1 sa vypúšťa písm. B, týkajúce sa KDS v obci Kanianka. 
 
Úloha č. 03 – 051: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia účastníkovi konania, 
spoločnosti Antény – Vf rozvody, s.r.o., Hečkova ul. č 15, 972 01 Bojnice, o zmene registrácie 
retransmisie v správnom konaní 27-LO/D-174/2005 a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.02.2005       Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 5-LO/D-99/2005 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/122 
ÚK: TV COM, spol. s r.o., Svätý Jur 
 
Uznesenie č. 05-03/4.049: 
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. 5-
LO/D-99/2005 zo dňa 12.01.2005 posúdila žiadosť o zmenu  registrácie č. TKR/122, doručenú Rade 
z dôvodu zmeny základnej ponuky programových služieb ÚK 
TV COM, spol. s r.o. 
Ul. 1. mája č. 10 
900 21 Svätý Jur 
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/122 takto: 

Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/122/1998 zo dňa 16.09.1998 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, Svätojurská televízia, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 2, MTV 1, 
MTV 2, RTL 2, VIVA, PRO 7, VOX,  SPECTRUM, SAT 1, Jetix, MUSIC BOX 
Rozhlasové programové služby:  
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio OKEY, Rádio B1, TWIST, 
FUN Radio“ 
 
Úloha č. 03 – 052: 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/122 v SK: 5-LO/D-99/2005 zo dňa 
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12.01.2005 účastníkovi konania (TV COM, spol. s r.o., Svätý Jur) a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 22.02.2005       Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 389-LO/D-2760/2004 
vo veci zmeny licencie č. T/125 – zmena právnych skutočností 
ÚK: C.E.N.  s.r.o. , Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-03/5.050: 
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. 389-LO/D-2760/2004 zo dňa 17.12.2004 posúdila oznámenie o zmene 
licencie č. T/125 podľa ustanovenia § 51 ods. 6  zákona č. 308/2000 Z. z., doručené Rade dňa  
17.12.2004 účastníka konania: 
C.E.N. s.r.o. 
Župné námestie 3 
811 03 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. 6   zákona č. 308/2000 Z. z.   

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/125 nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. T/125/2000 zo dňa 19.09.2000 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
 
Časť I. bod 10. sa mení a znie: 
„10. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 
Sro, vložka číslo: 21029/B zo dňa 10.12.2004“ 
 
Úloha č. 03 – 053: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie č. T/125 
v správnom konaní 389-LO/D-2760/2004, zašle ho účastníkovi konania a vyzve na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 22.02.2005       Z: LO 
 
K bodu 6/ 
SK: 390-LO/D-2742/2004 
vo veci oznámenia zmeny registrácie retransmisie č. TKR/13 
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-03/6.051: 
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. 390-
LO/D-2742/2004 zo dňa 16.12.2004 posúdila oznámenie o zmene  registrácie č. TKR/13, doručenú 
Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania: 
UPC Slovensko, s.r.o. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

registráciu retransmisie č. TKR/13 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/13/1995zo dňa 12.06.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 

1. bod 4.1. KDS Bratislava: c) programová ponuka Komfort znie: „Animal Planet, National 
Geografic, Travel, Fashion TV, Eurosport News“ 

2. v bode 4.1. KDS Bratislava: b) rozšírená programová ponuka: televízne programové služby sa 
za slová „Informačný kanál UPC/Private Blue“ vkladájú slová „Minimax, TV Paprika “ 

3. v bode 4.13. KDS Nové Zámky: b) rozšírená programová ponuka: televízne programové 
služby sa za slovo „Romantica“ vkladá slovo „Minimax“ 

4. v bode 4.11. KDS Levice: rozšírená programová ponuka: televízne programové služby sa za 
slovo „Romantica“ vkladá slovo „Minimax“ 

5. v bode 4.9. KDS Dunajská Streda: b) rozšírená programová ponuka: televízne programové 
služby sa za slovo „Romantica“ vkladá slovo „Minimax“ 

6. v bode 4.24 KDS Žilina: b) rozšírená programová ponuka: televízne programové služby sa za 
slovo „Romantica“ vkladá slovo „Minimax“ 

7. v bode 4.21. KDS Zvolen: b) rozšírená programová ponuka: televízne programové služby sa 
za slovo „Romantica“ vkladá slovo „Minimax“ 

8. v bode 4.37. MMDS Bratislava: a) základná programová ponuka: televízne programové 
služby sa za slová „Fox Kids“ vkladajú slová „MTV 1“ 

9. bod 4.31. KDS Michalovce: a) základná programová ponuka: televízne programové služby 
znie: „STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, EuroNews, VOX, PRO 7, JOJ“ 

10. bod 4.31. KDS Michalovce: b) rozšírená programová ponuka: televízne programové služby 
znie: „STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, TV A, ČT 1, Spektrum, Hallmark, CLUB, 
EuroNews, Eurosport, Extreme Sport, Galaxie Sport, Discovery Channel, VOX, PRO 7, RTL 
Klub, MusicBox, VH 1, Minimax, TV 5, Prima, Reality TV, ČT 2, Romantica“ 

11. bod 4.32. KDS Michalovce – Tehelné Pole: televízne programové služby znie: „STV 1, STV 
2, TV Markíza, TV Mistral, Eurosport, MTV 1, PRO 7, SAT 1, RTL 2, TV Polonia, JOJ“ 

12. v bode 4.34. KDS Svit: c) prémiový kanál sa vypúšťa slovo „HBO“ 
13. v bode 4.1. KDS Bratislava: b) rozšírená programová ponuka: televízne programové služby sa 

vypúšťa slovo „SAT1“ 
14. v bodoch 4.3. KDS Banská Bystrica – Fončorda, 4.4. KDS Banská Bystrica – Podlavice, 4.5. 

KDS Banská Bystrica – Sásová, 4.6. KDS Banská Bystrica – Severná a 4.22. KDS Želiezovce 
sa vypúšťajú slová „Hviezda FM“ vo všetkých programových ponukách 

 
Úloha č. 03 – 054: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o oznámení registrácie retransmisie č. TKR/13 v SK: 390-
LO/D-2742/2004 zo dňa 16.12.2004 účastníkovi konania (UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava) a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 12. 02. 2005       Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 11-LO/D-183/2005 
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Gúta TV s.r.o. 
ÚP: 10:40 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.02.2005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 05-03/7.052: 
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 
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Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
televízne vysielanie v správnom konaní č. 11-LO/D-183/2005, začatom dňa 21.01.2005 účastníka 
konania: 
Gúta TV s.r.o. 
Kostolné námestie č. 32 
946 03 Kolárovo 
 a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

u d e ľ u j e 
spoločnosti Gúta TV s.r.o., Kostolné námestie č. 32, 946 03 Kolárovo 

licenciu č. T/  
na televízne vysielanie  

 na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto  podmienok: 
„I. 

            
(1)   Názov programovej služby: Gúta TV 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)   Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
(4)   Územný rozsah vysielania: lokálny – mesto Kolárovo 
(5)   Jazyk vysielania: dvojjazyčné slovensko-maďarské vysielanie 
  

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 spoločnosti, vložka číslo: 16177/N 
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 16177/N, zo dňa 26.01.2005 
  

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

Rade dňa 02.02.2005 (č. podania 279/2005/LO):  
  

a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max. 98 % 
     2. Programy : min 2 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 0 % 

2. Publicistika: 
 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: min. 0 % 

  
2) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: 0 % 
3) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

verejnom záujme: min 2 % 
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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: 
- nosiče DVD 

  
IV. 

1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov spoločnosti TS, s.r.o., Veľký 
Meder. 
 
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie retransmisie č.        

TKR/189, TS, s.r.o., Veľký Meder. 
 
Úloha č. 03 – 055: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia a výzvu na úhradu správneho poplatku v správnom konaní 
č. 11-LO/D-183/2005 a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Gúta TV s.r.o., Kolárovo. 
T: 18.02.2005       Z: LO 
 
K bodu 8/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 16 písm. n) 
zákona č. 308/2000 Z. z. 
Vysielateľ: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča 
 
Uznesenie č. 05-03/8.053: 
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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) začína správne 
konanie veci možného nesplnenia povinnosti § 16 písm. n)  zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľom 
televíznej programovej služby Milan Janovec – RTV, Pod zámkom 29, 976 13 Slovenská Ľupča 
z dôvodu, že vysielateľ nevysiela v súlade s udelenou licenciou. 
 
Úloha č. 03 – 056: Kancelária Rady písomne oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti č. 
1079/109–2004. 
T: 22.02.2005       Z: LO 
 
Úloha č. 03 – 057: Kancelária Rady vysielateľovi Milanovi Janovcovi – RTV, Slovenská Ľupča 
písomne oznámi začatie správneho konania a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril.  
T: 18.02.2005       Z: LO 
 
K bodu 9/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 60 ods. 1 zákona 
č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: MARTICO, s.r.o., Martin 
 
Uznesenie č. 05-03/9.054: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 
308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti MARTICO s.r.o., Jilemnického 12, 036 01 
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Martin vo veci možného neoznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
v určenej lehote podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z..   
 
Úloha č. 03 – 058: Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril. 
T: 18.02.2005       Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 6-LO/D-154/2005 
vo veci oznámenia zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/89 
ÚK: TVR a RE, s.r.o. Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-03/10.055: 
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.“), podľa zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len “zákon č. 71/1967 Zb.”) v správnom konaní č. 6-LO/D-
154/2004 zo dňa 18.01.2005, posúdila oznámenie o zmene licencie účastníka konania 
TVR a RE, s.r.o. 
Mierová 21 
827 05 Bratislava 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

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

mení 
licenciu č. T/89/97 nasledovne: 
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/89/97 zo dňa 02.09.1997 sa menia takto: 
 
Bod II. 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 Bratislava I 
spoločnosti TVR a RE, s.r.o., Bratislava, zoznam výpisov č. I-280/2005, vložka číslo 
15601/B, zo dňa 17.01.2005 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I spoločnosti TVR a RE, s.r.o., Bratislava, 
zoznam výpisov č. I-280/2005, vložka číslo 15601/B, zo dňa 17.01.2005“ 

 
Úloha č. 03 – 059: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania rozhodnutie o zmene licencie č. 
T/89 v správnom konaní č. 6-LO/D-154/2005 a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.02.2005      Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 15-LO/O-173/2005  
vo veci možného odňatia frekvencie podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
ÚP: 10:00 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.02.2005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
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Uznesenie č. 05-03/11.056: 
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. 15-LO/O-173/2005 zo dňa 25. 1. 2005 vo veci možného 
odňatia frekvencií 92,9 MHz Prievidza, 91,1 MHz Brezno, 90,7 MHz Námestovo, 96,1 MHz Nitra, 
87,9 MHz Dolný Kubín a 99,6 MHz Čadca pridelených vysielateľovi s licenciou č. R/70: 
RADIO TWIST, a. s.  
Šalviová 1 
821 01  Bratislava 
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 § 29 ods. 2 písm.  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

prerušuje 
správne konanie č. 15-LO/O-173/2005 na žiadosť účastníka konania na 30 dní a  

vyzýva 
účastníka konania, aby v lehote 30 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia doručil Rade 

prevádzkové povolenia na frekvencie č. 92,9 MHz Prievidza, 91,1 MHz Brezno, 90,7 MHz 
Námestovo, 96,1 MHz Nitra, 87,9 MHz Dolný Kubín a 99,6 MHz Čadca vydané Telekomunikačným 

úradom SR.  
Úloha č. 03 – 060: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v SK č. 15-LO/O-173/2005 a zašle 
ho účastníkovi konania spoločnosti RADIO TWIST, a.s. 
T: 22.02.2005       Z: LO 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 1/2005/TV o monitorovaní Mestskej televízie DSTV 
(monitorované dni 3. a 10.12.2004) 
Vysielateľ:  Perfects a.s., Dunajská Streda  číslo licencie: T/90 
 
Uznesenie č. 05-03/12.057: 
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. 1/2005/TV o monitorovaní 
Mestskej televízie DSTV, začína správne konanie voči spoločnosti Perfects, a.s., vo veci možného 
porušenia § 16 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s trvalým neoznačovaním programovej 
služby nezameniteľným obrazovým symbolom (logom).  
 
Uznesenie č. 05-03/12.058: 
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. 1/2005/TV o monitorovaní 
Mestskej televízie DSTV, začína správne konanie voči spoločnosti Perfects, a.s., vo veci možného 
porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 3. a 10.12.2004 vo videotexte 
v časti Správy a Infoservis odvysielala informácie propagačného charakteru „Termálne kúpalisko, 
Káblovka za 111 korún a Krása  na dosah“, ktoré boli reklamou podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z.  
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Úloha č. 03 – 061: 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 
rozhodnutia vo veci.  
T: 22.02.2005       Z:PKO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 3/2005/TV z monitorovania vysielania Televízie Prievidza 
(monitorované dni: 2., 3. a 7.12.2004) 
Vysielateľ: VIDEO TV s.r.o., Prievidza   číslo licencie: T/43 
 
Uznesenie č. 05-03/13.059: 
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. 3/2005/TV z monitorovania 
vysielania Televízie Prievidza začína správne konanie voči vysielateľovi VIDEO TV, s.r.o. Prievidza 
vo veci možného porušenia § 39 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 2.12.2004 
sponzoroval spravodajský program „Videonoviny“. 
 
Úloha č. 03 – 062: 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: 22.02.2005       Z: PKO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2783/177-2004 zo dňa 21.12.2004        sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 10.12.2004 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2783/177-2004   smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné       číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-03/14.060: 
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. 2783/177-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol.  s r.o. vo veci možného 
porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v spravodajskom programe 
Televízne noviny zo dňa 10.12.2004 odvysielal príspevok „Nátlak na poslancov?“, v ktorom nebola 
zabezpečená objektívnosť a nestrannosť. 
 
Úloha č. 03 – 063: 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: 22.02.2005       Z: PKO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
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Sťažnosť č. 2769/178-2004  zo dňa 20.12.2004  sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu  Správy STV z 12.12.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č.  2769/178-2004  smerujúcej proti vysielaniu STV. 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 05-03/15.061: 
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. 2769/178-2004 vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a  uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 03 – 064: Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi 
sťažnosti č. 2769/178-2004 výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.02.2005       Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2682/171-2004 zo dňa 8.12.2004                      sťažovateľ: právnická osoba  
(na vysielanie programu XXL a upútavky naň ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2682/171-2004  smerujúcej proti Slovenskej televízii    
Vysielateľ: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-03/16.062a: 
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. 2682/171-2004, vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a uznala sťažnosť, v časti týkajúcej sa upútavky 
na program XXL vysielanej dňa 4.12.2004 o 13:10 hod., v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie č. 05-03/16.062b: 
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 prešetrení sťažnosti č. 2682/171-
2004 smerujúcej proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe 
zákona Slovenskej televízii vo veci možného porušenia  § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 4.12.2004 o 13:15 hod. odvysielal program XXL, obsahujúci informácie, 
ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.    
 
Úloha č. 03 – 065: Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi 
sťažnosti č. 2682/171-2004 výsledok prešetrenia sťažnosti v časti týkajúcej sa upútavky na program 
XXL. 
T: 18.02.2005       Z: PgO 
 
Úloha č. 03 – 066: 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: 22.02.2005       Z: PKO 
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K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.2715/173-2004 zo dňa 14.12.2004     sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu  Domáca horúčka zo 6.12.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č.2715/173-2004  smerujúcej proti vysielaniu STV. 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 05-03/17.063: 
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. 2715/173-2004 
začína správne konanie 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 v programe „Domáca horúčka“ odvysielaného dňa 6.12.2004 o cca 20.00 hod. 
 
Úloha č. 03 – 067: 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: 22.02.2005       Z: PKO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2495/160-2004  zo dňa 16.11.2004                     sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Dievča za milión - píplmeter)  
Správa o šetrení sťažnosti č.2495/160-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-03/18.064: 
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. 2495/160-2004, vedenú voči 
vysielateľovi MAC TV, s.r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 03 – 068: 
Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi sťažnosti č. 2495/160-
2004 výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.02.2005       Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 327-PgO/O-1612/2004  zo dňa 19.10.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1599/118-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Aktuality 26.5.2004) 
ÚK: TV Poprad s.r.o., Poprad          číslo licencie:T/23 
 
Uznesenie č. 05-03/19.065: 
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. rozhodla, že účastník správneho konania č. 327-PgO/O-
1612/2004 TV Poprad, s.r.o., Poprad   

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

tým, 
že nezabezpečil nestrannosť a objektívnosť príspevku odvysielaného dňa 26.5.2004 v  programe 

„Aktuality“, 
za čo mu ukladá 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Úloha č. 03 – 069: 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: 08.03.2005       Z: PKO 
 
Úloha č. 03 – 070: Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi 
sťažnosti č. 1599/118-2004  výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.02.2005       Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
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 
ÚP: 10:20 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 8.02.2005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 05-03/20.066: 
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. 381-
PgO/O-1941/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   

porušil   
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 
že dňa 29.10.2004 prerušil reklamným blokom program „Slovensko hľadá Superstar“  
vysielaný o cca 20.00 hod.   

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. 03 – 071: Nakoľko Rada v tomto správnom konaní nerozhodla meritorne vo veci, Kancelária 
Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. pripraví podklady na rozhodnutie 
Rady na najbližšie zasadnutie Rady. 
T:  16.02.2005       Z:PKO 
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K bodu 21/ 
Návrh na uloženie sankcie - pokuty  
SK č.: 175-PgO/O-1945/2004 zo dňa 17.09.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1844/125-2004  
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň:  „Televízne Noviny“, 14.08.2004) 
ÚK: Markíza Slovakia, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41 
 
Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka 
konania došlo k opakovanému porušeniu  § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z..  
 
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 32 ods. 12 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 § 32 ods. 12 zákona č. 
308/2000 Z. z.  je podľa § 67 ods. 2 písm. a) sankcia – pokuta vo výške od 100 000 Sk do 5 000 000 
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 100 000,- Sk, slovom stotisíc slovenských korún.  
 
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 100 000,- Sk za opakované porušenie ustanovení § 32 ods. 
12 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 
Uznesenie č. 05-03/21.067: 
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. 275-
PgO/O-1495/2004 spoločnosť Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné 

opakovane porušil 
povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
že dňa 14.8.2004 o 19:10 hod. odvysielal v rámci programu „Televízne noviny“ príspevok  pod 
názvom „Luxusný pôrod“, obsahujúci informácie, ktoré naplnili definíciu skrytej reklamy podľa § 32 
ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.    

za čo mu ukladá 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 
písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100 000,- Sk, slovom stotisíc slovenských korún. 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548. 
 
Úloha č. 03 – 072: 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 
spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné. 
T: 08.03.2004       Z:PKO 
 
Úloha č. 03 – 073: Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi 
sťažnosti č. 1844/125-2004 výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.02.2005       Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Rôzne 
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1/ Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s informáciou RK o stave nájomnej zmluvy 
s Národným osvetovým centrom a ukladá RK pokračovať v rokovaní s tým, aby bola predmetná 
zmluva uzatvorená minimálne do 31.12.2007.  
 
2/   Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti členov Rady na zasadnutiach 
v mesiaci JANUÁR 2005 a v zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR 
SR č. 1114 rozhodla o poskytnutí odmeny za mesiac JANUÁR 2005 v plnej výške všetkým členom 
Rady. 
 
Úloha č. 03 – 074: Kancelária Rady zabezpečí vyplatenie odmien obvyklým spôsobom. 
T: výplatný termín za január 2005    Z: OEV 
  
3/  Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s prehľadom vybratých správnych poplatkov 
v roku 2004 za spoplatnené rozhodnutia Rady a ukladá Kancelárii prešetriť stav prerušených konaní za 
rok 2003. 
 
Úloha č. 03 – 075: Kancelária Rady zabezpečí prešetrenie prerušených správnych konaní za rok 2003. 
T: I. polrok  2005      Z: LO 
 
4/ Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s I. internou úpravou rozpočtu na rok 2005 a berie 
ho na vedomie v zmysle predloženého materiálu. 
 
Úloha č. 03 – 076: Kancelária zabezpečí zaslanie internej úpravy MF SR. 
T: v zmysle požiadavky MF SR     Z: OEV 
 

* * * 
 

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

 
  Valéria Agócs 

       predsedníčka Rady 
V Bratislave dňa 08.02.2005                         pre vysielanie a retransmisiu 
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