Zápisnica č. 04/2005
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 22.02.2005 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Andrej Holák – poverený riadením Kancelárie Rady
Overovateľ: Peter Abrahám
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2/ SK: 10-LO/D-162/2005
vo veci zmeny ponuky programových služieb a zmeny právnych skutočností spoločnosti, držiteľa
registrácie retransmisie č.TKR/119
ÚK: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany
3/ SK: 7-LO/D-42/2005
vo veci oznámenia zmeny ponuky programových služieb a počtu pripojených účastníkov v registrácii
retransmisie č. TKR/229
ÚK: Stavebné bytové družstvo I. Košice
4/ SK: 3-LO/D-118/2005
vo veci oznámenia zmeny ponuky programových služieb v registrácii retransmisie č. TKR/190
ÚK: K-TECH, s.r.o., Veľký Meder
5/ SK: 4-LO/D-112/2005
vo veci oznámenia zmeny ponuky programových služieb v registrácii retransmisie č. TKR/189
ÚK: TS., s.r.o., Veľký Meder
6/ SK: 365-LO/D-2642/2004
vo veci zastavenia správneho konania vo veci registrácie retransmisie v meste Sabinov
ÚK: TATRA TEMEX SABINOV, s.r.o., Sabinov
7/ SK: 30-LO/D-28/2005
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/121 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania –
rozšírenia o vysielanie z vysielača MMDS Skalica a poskytovania ponuky programových služieb
digitálne s podmieneným prístupom ( kódovane )
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
8/ SK: 31-LO/D-28/2005
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/9 z dôvodu
služieb digitálne s podmieneným prístupom ( kódovane )
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

poskytovania ponuky programových

9/ SK: 29-LO/D-263/2005
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/223- systém MMDS, z dôvodu rozšírenia územného
rozsahu vysielania o vysielač MMDS Pružina
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok 328
10/ SK: 34-LO/O-230/2005
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 16 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
ÚP: 10:00
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11/ SK: 42-LO/D-374/2005
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov podľa § 54
ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r. o., Prešov
ÚP: 10:20
12/ SK: 371-LO/D-2640/2004
vo veci žiadosti o predĺženie licencie
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r. o., Prešov
ÚP: 10:20
13/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 51 ods. 1
zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: FLASH PREŠOV, spol. s r. o., Prešov
14/ SK: 43-LO/D-359/2005
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/71 – zvýšenie základného imania spoločnosti RADIO, a.s.
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava
15/ SK : 32-LO/D-264/2005
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/131 – zmena právnych skutočností spoločnosti
ÚK : BodvaTel, s.r.o., Moldava nad Bodvou
16/ SK : 416-LO/D-2816/2004
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/41 – zmena podielu programových typov
ÚK : MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. , Blatné
číslo licencie: T/41
17/ Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 2/2005/TV o monitorovaní rozsahu reklamy vo vysielaní televíznej stanice TV Markíza
(monitorované vysielanie: prime time TV Markíza v dňoch 21.11.2004, 3. a 4.12.2004)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41
18/ Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. č.82/4-2005; 256/24-2005; 166/13-2005; 251/23-2005 z dní 11.1., 19.1. a 31.1.2005
sťažovateľ: fyzická osoba, právnická osoba
(na vysielanie programov: Slovensko hľadá Superstar; Slovensko hľadá Superstar-magazín; Extra,
Pošta pre teba)
Správa o šetrení sťažností č.82/4-2005; 256/24-2005; 166/13-2005; 251/23-2005 smerujúcich voči
Slovenskej televízii
Vysielateľ: STV – vysielateľ na základe zákona
19/ Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 2733/174-2004 zo dňa 11.12.2004
(na vysielanie reklám) sťažovateľ: fyzická osoba
Správa o šetrení sťažnosti č. 2733/174-2004 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Okey
Vysielateľ: Okey Rádio, a.s., Bratislava
číslo licencie: R/49
20/ Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 2731/172-2004 zo dňa 15.12.2004
(na vysielanie upútaviek a spravodajského programu Fajnžurnál ) sťažovateľ: fyzická osoba
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Správa o šetrení sťažnosti č. 2731/172-2004 smerujúcej proti vysielaniu Rádio Fajn
Vysielateľ: SERVIS SLOVAKIA. s. r.o., Žilina
číslo licencie: R/85
21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 84/05-2005 zo dňa 11.1.2005
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 10.1.2005) sťažovateľ: právnická osoba
Správa o šetrení sťažnosti č. 84/05-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2772/176-2004 zo dňa 20.12.2004
(na vysielanie programu Dievča za milión z dňa 4.12.2004) sťažovateľ: fyzická osoba
Správa o šetrení sťažnosti č. 2772/176-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39
23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 5/05/TV o monitorovaní vysielania TV B52

(monitorované deni: 21. a 24.01.2005)
Vysielateľ: TV B52, Vranov nad Topľou

číslo licencie: T/149

24/ Kontrolný monitoring
Správa č.4/05/TV o monitorovaní vysielania rozsahu reklamy v prime time programovej služby TV
JOJ

(monitorovaný deň: 27.11.2004, 4.a 7.12.2004)
Vysielateľ: MAC TV, s r.o., Bratislava

číslo licencie: T/39

25/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 144/8 – 2005 a 167/12-2005 z 18.1.2005 a 19.1.2005
sťažovateľ: fyzické osoby
(na vysielanie programu Dieťa Medúzy 1. a 2. časť zo 7.1.2005 a 14.1.2005 )
Správa o šetrení sťažností č. 144/8 – 2005 a 167/12-2005 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej
televízie
Vysielateľ:Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
26/ 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 o 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
27/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 335-PgO/O-1678/2004 zo dňa 26.10.2004
Doplnenie: Správa č. 49/2004/TV

(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: 08. – 10.09.2004)
ÚK: KABEL TELECOM, s.r.o., Lučenec

číslo licencie: T/127

28/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 293-PgO/O-1494/2004 zo dňa 21.09.2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1516/112-2004

(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavkový kompilát „Letná vzbura“, 26.06.2004 a 27.06.2004)
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ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava

číslo licencie: T/39

29/ Rôzne

xxxxx

K bodu 1/
Kontrola úloh:
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 76 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu
dnešného zasadnutia sú splnené.
Na návrh predsedníčky Rady bola vykonaná zmena poradia prerokovania bodov č. 11 za č.13.
Uznesenie č. 05-04/1.068: Rada zobrala informáciu o plnení úloh a zámeny poradia bodov
vedomie.

na

K bodu 2/
SK: 10-LO/D-162/2005
vo veci zmeny ponuky programových služieb a zmeny právnych skutočností spoločnosti, držiteľa
registrácie retransmisie č.TKR/119
ÚK: KATELSTAV, s.r.o., Veľké Kostoľany
Uznesenie č. 05-04/2.069: 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. 10LO/D-162/2005 zo dňa 19.01.2005, vo veci oznámenia zmien v registrácii retransmisie č. TKR/119,
prevádzkovateľa retransmisie - účastníka konania:
KATELSTAV, s.r.o.
M.R.Štefánika 800/1
922 07 Veľké Kostoľany
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.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/119 nasledovne:
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/119/98 zo dňa 14.05.1998 v znení neskoršie
vykonaných zmien sa mení takto:
1. V bode 4. v časti televízne programové služby:
základný súbor :
1. vypúšťa sa text: „ LUNA, GLOBAL“
2. dopĺňa sa text: „TA 3, JOJ, MUSIC BOX, MINIMAX, DISCOVERY
CHANNEL“
2. Bod 5. Právne skutočnosti sa mení a znie: „Podľa výpisu z Obchodného registra
Okresného súdu Trnava zo dňa 14.01.2005, vložka číslo: KO-333/2005. “
Úloha č. 04-067: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 10-LO/D162/2005 účastníkovi konania: KATELSTAV, s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 15.03.2005
Z: LO
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K boku 3/
SK: 7-LO/D-42/2005
vo veci oznámenia zmeny ponuky programových služieb a počtu pripojených účastníkov v registrácii
retransmisie č. TKR/229
ÚK: Stavebné bytové družstvo I. Košice
Uznesenie č. 05-04/3.070: 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. 7LO/D-42/2005 zo dňa 04.01.2005, vo veci oznámenia zmien v registrácii retransmisie č. TKR/229,
prevádzkovateľa retransmisie - účastníka konania:
Stavebné bytové družstvo I.
Vojenská 14
040 01 Košice
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.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/229 nasledovne:
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/229/2001 zo dňa 23.03.2004 v znení neskoršie
vykonaných zmien sa mení takto:
1. Bod 3. sa mení a znie:
„3. Počet prípojok:
KDS Magurská:

KDS Helsinská:

3894

2063

Spolu:
5957“
2. Bod 4. v časti 4.1 a 4.2 televízne programové služby sa mení takto:
dopĺňa sa text: „RTVi, Jetix“
Úloha č. : 04-078: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 7-LO/D42/2005 účastníkovi konania: SBD I., Košice a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 15.03.2005
Z:LO
K bodu 4/
SK: 3-LO/D-118/2005
vo veci oznámenia zmeny ponuky programových služieb v registrácii retransmisie č. TKR/190
ÚK: K-TECH, s.r.o., Veľký Meder
Uznesenie č. 05-04/4.071: 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. 3LO/D-118/2005 zo dňa 13.01.2005, vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/190,
prevádzkovateľa retransmisie - účastníka konania:
K-TECH, s.r.o.
Lesná č. 2044/95
932 01 Veľký Meder
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.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/190 nasledovne:
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Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/190/2001 zo dňa 21.08.2001 v znení neskoršie
vykonaných zmien sa mení takto:
3. Bod 3. sa mení a znie: „3. Počet prípojok: 2252“
4. Bod 4. v časti televízne programové služby sa mení takto:
základný súbor : dopĺňa sa text: „CNN“
rozšírený súbor: 1. vypúšťa sa text: „ SATeLIT“
2. dopĺňa sa text: „MTV Europe“
Úloha č.: 04-79: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 3-LO/D118/2005 účastníkovi konania: K-TECH , s.r.o. Veľký Meder a vyzve ho na úhradu správneho
poplatku.
T: 15.03.2005
Z:LO
K bodu 5/
SK: 4-LO/D-112/2005
vo veci oznámenia zmeny ponuky programových služieb v registrácii retransmisie č. TKR/189
ÚK: TS., s.r.o., Veľký Meder
Uznesenie č. 05-04/5.072: 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. 4LO/D-112/2005 zo dňa 13.01.2005, vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/189,
prevádzkovateľa retransmisie - účastníka konania:
TS, s.r.o.
Lesná č. 2044/95
932 01 Veľký Meder
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.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/189 nasledovne:
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/189/2001 zo dňa 21.08.2001 v znení neskoršie
vykonaných zmien sa mení takto:
5. Bod 3. sa mení a znie: „3. Počet prípojok: Okoč
560
Kolárovo
1316
Čilizská Radvaň-Baloň
262
Spolu:
2138
6. Bod 4. časť televízne programové služby, sa mení takto:
„4.1 KDS Kolárovo: vypúšťa sa text: SATeLIT
vkladá sa text: MTV Europe
4.2 KDS Okoč:
vypúšťa sa text: SATeLIT
vkladá sa text: MTV Europe
4.3 KDS Čilizská Radvaň - Baloň: vypúšťa sa text: SATeLIT
vkladá sa text: MTV Europe, CNN“
Úloha č. 04-080: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 4-LO/D112/2005 účastníkovi konania, spol. TS, s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku .
T:15.03. 2005
Z: LO

7
K bodu 6/
SK: 365-LO/D-2642/2004
vo veci zastavenia správneho konania vo veci registrácie retransmisie v meste Sabinov
ÚK: TATRA TEMEX SABINOV, s.r.o., Sabinov
Uznesenie č. 05-04/6.073: 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. 365LO/D-2642/2004 zo dňa 07.12.2004, vo veci žiadosti o registráciu retransmisie účastníka konania:
TATRA TEMEX SABINOV, s.r.o.
Matice slovenskej 12
083 01 Sabinov
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva toto
r o z h o d n u t i e :
Rada podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
zastavuje
správne konanie č. 365-LO/D-2642/2004 zo dňa 07.12.2004 vo veci žiadosti o registráciu
retransmisie, pretože účastník konania vzal svoju žiadosť o registráciu retransmisie späť.
Úloha č. 04-081: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 365-LO/D2642/2004 účastníkovi konania, spol. TATRA TEMEX SABINOV, s.r.o.

T: 15.03.2005

Z:LO

K bodu 7/
SK: 30-LO/D-28/2005
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/121 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania –
rozšírenia o vysielanie z vysielača MMDS Skalica a poskytovania ponuky programových služieb
digitálne s podmieneným prístupom ( kódovane )
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-04/7.074: 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. 30-LO/D-28/2005 zo dňa 03.01.2005, posúdila
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121 systémom MMDS z dôvodu:
1. Zmeny územného rozsahu retransmisie – rozšírenia o vysielač MMDS Skalica
2. Doplnenia spôsobu vysielania o digitálne kódované vysielanie s podmieneným prístupom
verejnosti
3.Ponuky programových služieb poskytovanej digitálne
pre všetky vysielače MMDS
prevádzkovateľa retransmisie, účastníka konania:
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. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/121 zo dňa 29.07.1998 v znení neskorších zmien nasledovne:
1. V bode 1. v časti: Technické údaje sa vkladá bod 1.6 :
„1.6 Vysielač Skalica- základné parametre podľa rozhodnutia č. : 9410741008 zo dňa 05.09.2004 ,
povolenia na prevádzkovanie rádiového zariadenia:
Názov.
MMDS Skalica
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Adresa stanice:
Výkon zariadenia ( dBm):
Maximálny výkon ERP (db W):
Pridelené frekvenčné pásmo:
Druh vysielania :
Platnosť do

Veterník
17/kanál
0/kanál
2500-2690 MHz ( 18 kanálov po 8 MHz )
5M75C3FN/750KDXWXN a digitálne 64 QAM
31.12.2007“

2. Bod 2. sa dopĺňa o podbod 2.6.:
„2.6. Vysielač MMDS - Skalica:
Oblasť pokrytia: Skalica a okolie“
3. Bod 3. sa dopĺňa o podbod 3.6, pričom sa mení celkové pokrytie signálom MMDS:
„3.6 Skalica a okolie
20.
spolu:
19784“
4. Dopĺňa sa bod č. 6. , ktorý znie:
„ 6. Digitálne kódované vysielanie s podmieneným prístupom:
6.1 Technické údaje:
6.1.1 Podľa rozhodnutia TÚ SR č.: 9110741011 zo dňa 03.12.2003 a 15.12.2004 pre vysielač
MMDS Nitra
6.1.2 Podľa rozhodnutia TÚ SR č.: 9210741001 zo dňa 03.12.2003 a 15.12.2004 vysielač MMDS
Považská Bystrica
6.1.3 Podľa rozhodnutia TÚ SR č.: 9310741004 zo dňa 03.12.2003 a 15.12.2004 pre vysielač
MMDS Veľká Javorina
6.1.4 Podľa rozhodnutia TÚ SR č.: 9110741004 zo dňa 03.12.2003 a 15.12.2004 pre vysielač
MMDS Brezová pod Bradlom
6.1.5 Podľa rozhodnutia TÚ SR č.: 9310741002 zo dňa 11.03.2003 a 15.12.2004 pre vysielač
MMDS Bratislava
6.1.6 Podľa rozhodnutia TÚ SR č.: 9410741008 zo dňa 05.09.2004 pre vysielač MMDS Skalica
6.2 Územný rozsah: V dosahu vysielačov MMDS: Nitra, Považská Bystrica, Veľká Javorina, Brezová
pod Bradlom, Bratislava, Skalica
6.3 Ponuka programových služieb:
televízne programové služby:
Základná ponuka :
STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 ,MUSIC BOX, TV
Zobor, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5, TVE, RAI DUE
Rozšírená ponuka:
Galaxie Sport, Eurosport, Cartoon Network/TCM, MTV,
Hallmark, Romantica, Private Blue, Reality TV, Animal
Planet, Discovery, National Geographic, Spektrum, AXN,
Jetix
Základná + rozšírená ponuka :
STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 ,MUSIC BOX, TV
Zobor, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5, TVE, RAI DUE,
Galaxie Sport, Eurosport, Cartoon Network/TCM, MTV,
Hallmark, Romantica, Private Blue, Reality TV, Animal
Planet, Discovery, National Geographic, Spektrum, AXN,
Jetix
Špeciálna ponuka
Private Gold, MTV BASE
Prémiová ponuka
HBO, HBO 2
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rozhlasové programové služby:

Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio
FM, Rádio Regina, Rádio Patria; FUN Rádio, Rádio
OKEY, Rádio TWIST, Rádio EXPRES.“

Úloha č. 04-082: 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. :30- LO/D-28/2005 zo dňa
03.01.2005 účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku ( SATRO, s.r.o.,
Bratislava)
T: 22.03.2005
Z:LO
K bodu 8/
SK: 31-LO/D-28/2005
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/9 z dôvodu
služieb digitálne s podmieneným prístupom ( kódovane )
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

poskytovania ponuky programových

Uznesenie č. 05-04/8.075: 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. 31-L/D-28/2005 zo dňa 03.01.2005, posúdila žiadosť
o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/9 prostredníctvom KDS z dôvodu:
1.Doplnenia spôsobu vysielania o digitálne kódované vysielanie s podmieneným prístupom
2.Ponuky programovej služby poskytovanej digitálne v KDS : Nitra, Myjava, Brezová pod Bradlom,
Bratislava-časť Devínska Nová Ves, Topoľčany, 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. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/9 zo dňa 24.09.1993 v znení neskorších zmien nasledovne:
Dopĺňa sa bod 6. , ktorý znie :
„6. Digitálne vysielanie:
6.1 Územný rozsah: KDS:

Nitra, Myjava, Brezová pod Bradlom, Bratislava-časť Devínska
Nová Ves, Topoľčany, Šurany a Vráble

6.2 Ponuka programových služieb:
Televízne programové služby:
Základná ponuka :
STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 ,MUSIC BOX, TV Zobor,
ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5, TVE, RAI DUE
Rozšírená ponuka:
Galaxie Sport,
Eurosport, Cartoon Network/TCM, MTV,
Hallmark, Romantica, Private Blue, Reality TV, Animal Planet,
Discovery, National Geographic, Spektrum, AXN, Jetix
Základná + rozšírená ponuka :
STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 ,MUSIC BOX, TV Zobor,
ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5, TVE, RAI DUE, Galaxie Sport,
Eurosport, Cartoon Network/TCM, MTV, Hallmark, Romantica,
Private Blue, Reality TV, Animal Planet, Discovery, National
Geographic, Spektrum, AXN, Jetix
Špeciálna ponuka
Private Gold, MTV BASE
Prémiová ponuka
HBO, HBO 2
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Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio FM,
Rádio Regina, Rádio Patria,; FUN Rádio, Rádio OKEY, Rádio
TWIST, Rádio EXPRES.“
Úloha č. 04-083: 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/9 v SK č.: 31- LO/D-28/2005 zo dňa
03.01.2005 účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku ( SATRO, s.r.o.,
Bratislava)
T: 15.03.2005
Z:LO
K bodu 9/
SK: 29-LO/D-263/2005
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/223 - systém MMDS, z dôvodu rozšírenia územného
rozsahu vysielania o vysielač MMDS Pružina
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok 328
Uznesenie č. 05-04/9.076: 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. 29-L/D-263/2005 zo dňa 01.02.2005, posúdila
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/223 systémom MMDS z dôvodu zmeny územného
rozsahu retransmisie – rozšírenia o vysielač MMDS Pružina a ponuky programových služieb,
poskytovanej z vysielača MMDS Dolný Kubín, prevádzkovateľa retransmisie:
Ing. Miroslav Bobák
Oravský Podzámok 328
027 41
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.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/223 zo dňa 02.12.2003 v znení neskorších zmien nasledovne:
1. Časť I. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa mení takto:
Údaje uvedené v bode I. sa v časti : pridelené frekvencie až počet kanálov považujú za podbod:
„1.1. Vysielač MMDS Dolný Kubín“
a dopĺňa sa nový podbod:
„1.2. Vysielač MMDS Pružina: Rozhodnutie TÚ SR č. 9410741003 z 24.05.2004:
pridelené frekvencie:
2520 – 2690 MHz (do 31.12.2007)
umiestnenie – lokalita:
Mlynište, stožiar EuroTel
súradnice:
18E28 26, 49N0036
nadmorská výška:
445m
výška antény nad terénom:
40 m
Výkon zariadenia ( dBm) 17/kanál
Maximálny výkon ERP (db W) 0/kanál
Druh vysielania
5M75C3FN/250KF3EHF
počet kanálov:
16 po 8 MHz“
2. Bod II. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o text: „a Pružina“
3. Bod III. Počet prípojok sa mení takto:
„III. Počet prípojok:
1. Dolný Kubín
85
2. Pružina
192
spolu:
277“
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4. Bod IV. Ponuka programových služieb:
Údaje uvedené v časti IV. sa budú označovať ako podbod:
„1. MMDS Dolný Kubín“
a dopĺňa sa nový text:
„2. MMDS Pružina:
televízne programové služby:
základná ponuka :
STV 1, STV 2, Infoštúdio mesta Dolný Kubín, JOJ, TV
Markíza, TA 3, ČT 1, ČT 2, Prima, ZDF, ARD, RTL, RTL2
rozšírená ponuka:
rozhlasové programové služby:

-„

5. Dopĺňa sa bod V. kódovanie vysielania:
1. MMDS Dolný Kubín:
Od 01.04.2005 kódovanie programových služieb: TV Markíza, Prima, ČT 1, ČT 2
Úloha č. 04-084: 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/223 v SK č.: 29-LO/D-263/2005 zo dňa
01.02.2005 účastníkovi konania (Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok) a vyzve ho na úhradu
správneho poplatku
T: 22.03.2005
Z:LO
K bodu 10/
SK: 34-LO/O-230/2005
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 16 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava
ÚP: 10:00
Vo veci sa uskutočnilo dňa 22.02.2005 o 10.00 hod. ústne pojednávanie. Zápisnica z ústneho
pojednávania je súčasťou spisu SK
Uznesenie č. 05-04/10.077: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len “Rada”) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000
Z.z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa §
16 písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania:
Slovenská televízia
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní
vydáva toto
r o z h o d n u t i e :
Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
zastavuje
správne konanie č. 34-LO/O-230/2005 vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 16 písm. f)
zákona č. 308/2000 Z. z., zo dňa 25.01.2005.
Úloha č. 04-085: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 34-LO/O230/2005 a zašle ho účastníkovi konania, vysielateľovi Slovenská televízia, Bratislava.
T : 15.03.2005
Z:LO
K bodu 11/
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 51 ods. 1 zákona
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č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: FLASH PREŠOV, spol. s r. o., Prešov
Uznesenie č. 05-04/11.078: 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 FLASH PREŠOV, spol. s r. o.,
Svätopluková 2, 080 01 Prešov, vo veci možného neoznámenia zmeny údajov uvedených vo svojej
žiadosti, ktoré by mohli byť dôvodom na zmenu licencie podľa § 51 ods. 1 zák. 308/2000 Z.z. z
dôvodu, že neoznámil Rade zmenu spoločníkov, zmenu konateľov, zmenu výšky základného imania
a zmenu výšky vkladov jednotlivých spoločníkov.
Úloha č. 04-088: Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania, FLASH PREŠOV, spol. s r.
o., Prešov začiatok správneho konania a zaobstará všetky údaje a doklady, ktoré sú nevyhnutné na
zistenie skutočného stavu veci.
T: 15.03.2005
Z: LO
K bodu 12/
SK: 371-LO/D-2640/2004
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r. o., Prešov
ÚP: 10:20
Vo veci sa uskutočnilo dňa 22.02.2005 o 10.20 hod. ústne pojednávanie. Zápisnica z ústneho
pojednávania je súčasťou spisu SK
Uznesenie č. 05-04/12.079: 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. 371-LO/D-2640/2004 vo veci
žiadosti o predĺženie platnosti licencie spoločnosti:
FLASH PREŠOV, spol. s r. o.
Svätopluková 2
080 01 Prešov
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 52 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
zamieta
žiadosť o predĺženie platnosti licencie zo dňa 06.12.2004.
Úloha č. 04-087:Kancelária Rady v správnom konaní č. 371-LO/D-2640/2004 vyhotoví písomné
rozhodnutie účastníkovi konania, spoločnosti FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Prešov.
T: 22.03.2005
Z:LO
K bodu 13/
SK: 42-LO/D-374/2005
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov podľa § 54
ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r. o., Prešov
ÚP: 10:20
Vo veci sa uskutočnilo dňa 22.02.2005 o 10.20 hod. ústne pojednávanie. Zápisnica z ústneho
pojednávania je súčasťou spisu SK
Uznesenie č. 05-04/13.080: 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, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní
č. 42-LO/D-374/2005 zo dňa 14.02.2005 s účastníkmi konania:
FLASH PREŠOV, spol. s r.o.
Svätopluková 2
080 01 Prešov
a
InFin, s.r.o.
Královodvorská 1081/16
110 00 Praha 1
Česká republika
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/74 spoločnosti FLASH
PREŠOV, spol. s r.o., Prešov, 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 100 % podielu na základnom imaní a 100% podielu na hlasovacích právach vysielateľa zo
spoločníkov :
RH - Dúha projektová, inžiniersko-dodávateľská a stavebná spoločnosť s.r.o.
Čapajevova 29
080 01 Prešov
DÚHA, a.s.
Čapajevova 29
080 01 Prešov
Inžinierske stavby, a.s.
Priemyselná 7
042 45 Košice
DARIA-INVEST, spol. s r.o.
Prostejovská 31
080 01 Prešov
Ing. Milan Fitzek
Vihorlatská 5
080 01 Prešov
Peter Krajčovič
Švábska 71
080 01 Prešov
Ing. Róbert Sinai
Októbrová 44
080 01 Prešov
na nadobúdateľa:
InFin, s.r.o.
Královodská 1081/16
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110 00 Praha 1
Česká republika.
Úloha č. 04-086: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 42-LO/D-374/2005
a zašle ho účastníkom konania (FLASH PREŠOV, spol. s r. o., Prešov a InFin, s.r.o., Praha).
T: 15.03.2005
Z:LO
K bodu 14/
SK: 43-LO/D-359/2005
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/71 – zvýšenie základného imania spoločnosti RADIO, a.s.
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 05-04/14.081: 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. 43-LO/D-359/2005 zo dňa 10.02.2005 posúdila
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/71 podľa ustanovenia § 51 ods. 6
zákona č. 308/2000 Z. z., doručené Rade dňa 10.02.2005 účastníka konania:
RADIO, a.s.
Prešovská 39
821 02 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 rozhlasové vysielanie nasledovne:
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/71/99 zo dňa 26.11.1999 v znení neskorších zmien a
doplnkov sa menia takto:
Článok II sa mení a znie:
„II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na
hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
vložka číslo: 2191/B zo dňa 24.01.2005
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 2191/B, vydaného dňa
24.01.2005.“
Úloha č. 04-089: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených
v žiadosti o licenciu č. R/71 v správnom konaní č. : 43-LO/D-3592005, zašle ho účastníkovi konania
( spol. RADIO a.s., Bratislava ) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 15.03.2005
Z:LO
K bodu 15/
SK : 32-LO/D-264/2005
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/131 – zmena právnych skutočností spoločnosti
ÚK : BodvaTel, s.r.o., Moldava nad Bodvou
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Uznesenie č. 05-04/15.082: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa ust. § 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 ust. § 71
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 32-LO/D-264/2005 zo dňa 01.02.2005 posúdila
žiadosť podľa ust. § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
BodvaTel, s.r.o.
Školská ul. č. 5
045 01 Moldava nad Bodvou
Z dôvodu zmeny právnych skutočností vysielateľa a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu č. T/131 na televízne vysielanie nasledovne:
1. V rozhodnutí o udelení licencie č. T/131/2001 zo dňa 26.06.2001 sa obchodné meno a sídlo
vysielateľa MsTV Moldava – STUDIO 7S, s.r.o., Hlavná ul. č. 58, 045 01 Moldava nad Bodvou mení
a znie takto:
„BodvaTel, s.r.o.
Školská ul. č. 5
045 01 Moldava nad Bodvou“
2. Článok II 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 Košice I zo dňa
12.01.2005, vložka číslo: 12853/V
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa výpisu
z obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 12.01.2005, vložka číslo: 12853/V“
Úloha č. 04-090: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom konaní
č. : 32-LO/D-264/2005 zo dňa 01.02.2005, zašle ho účastníkovi konania – spoločnosti BodvaTel, s.r.o.
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 15.03.2005
Z:LO
K bodu 16/
SK : 416-LO/D-2816/2004
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/41 – zmena podielu programových typov
ÚK : MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o. , Blatné, číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 05-04/16.083: 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. 416-LO/D-2816/2004 zo dňa 20.12.2004 posúdila
žiadosť o zmenu licencie č. T/41 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z.
účastníka konania:
MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.,
Bratislavská ul. č. 334/18
900 82 Blatné
z dôvodu zmeny podielov programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. T/41 na televízne vysielanie nasledovne:
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Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskorších zmien sa menia
takto:
Článok III., bod 1. znie :
„1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej
v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 20.12.2004 (č.p.d. 2816/2004)
a) Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 20 %
2. Programy: min. 80 %
b) Programové typy (100%)
1. Spravodajstvo: 8 %
2. Publicistika: 14 %
2.1 Politická publicistika: 2 %
2.2. Ostatná publicistika: 12 %
3. Dokumentárne programy: 1 %
4. Dramatické programy: 58 %
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 16 %
6. Hudobné programy: 3 %
7. Vzdelávacie programy: 0 %
8. Náboženské programy: 0 %
9. Športové programy: 0 %
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor.
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového
vysielacieho času: 0 %“
Úloha č. 04-091: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 416-LO/D2816/2004, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné,
a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku.
T: 15.03.2005
Z:LO
K bodu 17/
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 2/2005/TV o monitorovaní rozsahu reklamy vo vysielaní televíznej stanice TV Markíza
(monitorované vysielanie: prime time TV Markíza v dňoch 21.11.2004, 3. a 4.12.2004)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 05-04/17.084: 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. 2/2005/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza, začína správne konanie voči
spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 36 ods. 3 zákona č.
308/2000 Z. z. v súvislosti s prekročením zákonom stanoveného časového rozsahu pre vysielanie
reklamy dňa 21.11.2004 medzi 19:00 a 20:00 hod.
Úloha č. 04-092: 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: 07.03.2005
Z: PKO
K bodu 18/
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
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Sťažnosť č. č.82/4-2005; 256/24-2005; 166/13-2005; 251/23-2005 z dní 11.1., 19.1. a 31.1.2005
sťažovateľ: fyzická osoba, právnická osoba
(na vysielanie programov: Slovensko hľadá Superstar; Slovensko hľadá Superstar-magazín; Extra,
Pošta pre teba)
Správa o šetrení sťažností č.82/4-2005; 256/24-2005; 166/13-2005; 251/23-2005 smerujúcich voči
Slovenskej televízii
Vysielateľ: STV – vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-04/18.085/1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie
voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 25.12.2004 prerušil reklamným blokom program
„Pošta pre teba“ vysielaný o 20.05 hod.
Úloha č. 04-093/1: 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: 07.03.2005
Z: PKO
Uznesenie č. 05-04/18.085/2: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie
voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 31.12.2004 prerušil reklamným blokom program
Slovensko hľadá Superstar (Silvestrovské vydanie) vysielaný o 20.03 hod.
Úloha č. 04-093/2: 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: 07.03.2005
Z: PKO
Uznesenie č. 05-04/18.085/3: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie
voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 31.12.2004 prerušil reklamným blokom program
EXTRA vysielaný o 22.44 hod.
Úloha č. 04-093/3: 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: 07.03.2005
Z: PKO
Uznesenie č. 05-04/18.085/4: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie
voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 4.1.2005 prerušil reklamným blokom program
Slovensko hľadá Superstar - magazín vysielaný o 21.08 hod.
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Úloha č. 04-093/4: 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: 07.03.2005
Z: PKO
Uznesenie č. 05-04/18.085/5: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie
voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 28.1.2004 prerušil reklamným blokom program
Slovensko hľadá Superstar.
Úloha č. 04-093/5: 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: 07.03.2005
Z: PKO
Uznesenie č. 05-04/18.085/6: 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. 82/4-2005, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona - Slovenskej televízii, a
uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa možného presahu vysielacieho času vyhradeného reklame počas
jednej celej hodiny v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.
Úloha č. 04-093/6: Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi
výsledok prešetrenia sťažnosti v časti týkajúcej sa možného presahu vysielacieho času vyhradeného
reklame počas jednej celej hodiny.
T: 04.03.2005
Z: PgO
K bodu 19/
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 2733/174-2004 zo dňa 11.12.2004
(na vysielanie reklám) sťažovateľ: fyzická osoba
Správa o šetrení sťažnosti č. 2733/174-2004 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Okey
Vysielateľ: Okey Rádio, a.s., Bratislava
číslo licencie: R/49
Uznesenie č. 05-04/19.086: 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. 2733/174-2004, vedenú voči vysielateľovi Okey rádio, a.s. a uznala sťažnosť v zmysle § 19
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.
Úloha č. 04-094: Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi
výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.03.2005
Z: PgO
K bodu 20/
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
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Sťažnosť č. 2739/172-2004 zo dňa 15.12.2004
(na vysielanie upútaviek a spravodajského programu Fajnžurnál ) sťažovateľ: fyzická osoba
Správa o šetrení sťažnosti č. 2731/172-2004 smerujúcej proti vysielaniu Rádio Fajn
Vysielateľ: SERVIS SLOVAKIA. s. r.o., Žilina
číslo licencie: R/85
Uznesenie č. 05-04/20.087: 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.2739/172-2004 začína správne konanie voči vysielateľovi SERVIS SLOVAKIA,
s.r.o., Źilina vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti
s nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti príspevku odvysielaného v spravodajskom programe
„Fajnžurnál“ dňa 02.12.2004 o cca 18.00 h.
Úloha č. 04-095: 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.
Z: PKO
T: 07.03.2005
K bodu 21/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 84/05-2005 zo dňa 11.1.2005
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 10.1.2005) sťažovateľ: právnická osoba
Správa o šetrení sťažnosti č. 84/05-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 05-04/21.088: 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. 84/05-2005 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA –
SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b ) zákona č. 308/2000 Z. z.
v súvislosti s nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti príspevku „Pozval novinárov“
odvysielaného v spravodajskom programe Televízne noviny dňa 10.1.2005.
Úloha č. 04-096: 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: 07.03.2005
Z: PKO
K bodu 22/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2772/176-2004 zo dňa 20.12.2004
(na vysielanie programu Dievča za milión z dňa 4.12.2004) sťažovateľ: fyzická osoba
Správa o šetrení sťažnosti č. 2772/176-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 05-04/22.089: 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. 2772/176-2004, začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o.,
Bratislava, vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa
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4.12.2004 o cca 20.15 hod. odvysielal program „Dievča za milión“ bez uplatnenia Jednotného systému
označovania programov.
Úloha č. 04-097: 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: 07.03.2005
Z: PKO
K bodu 23/
Kontrolný monitoring
Správa č. 5/05/TV o monitorovaní vysielania TV B52

(monitorované dni: 21. a 24.01.2005)
Vysielateľ: TV B52, Vranov nad Topľou

číslo licencie: T/149

Uznesenie č. 05-04/23.090: 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. 5/2005/TV o monitorovaní TV B52
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 21.1.,24.1.2005 vysielateľa Telecom TKR s.r.o.
s licenciou č. T/149 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
Úloha č. 04-098: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Telecom TKR s. r.o.) uznesenie Rady.
T: 04.03.2005
Z: PgO
K bodu 24/
Kontrolný monitoring
Správa č.4/05/TV o monitorovaní vysielania rozsahu reklamy v prime time programovej služby TV
JOJ

(monitorovaný deň: 27.11.2004, 4.a 7.12.2004)
Vysielateľ: MAC TV, s r.o., Bratislava

číslo licencie: T/39

Uznesenie č. 05-04/24.091: 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. 4/2005/TV o monitorovaní rozsahu
reklamy vo vysielaní TV JOJ konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 27.11., 4. a 7.12.2004
vysielateľa MAC TV s.r.o., Bratislava s licenciou č. T/39 nebolo zistené porušenie právnych
predpisov.
K bodu 25/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 144/8 – 2005 a 167/12-2005 z 18.1.2005 a 19.1.2005
sťažovateľ: fyzické osoby
(na vysielanie programu Dieťa Medúzy 1. a 2. časť zo 7.1.2005 a 14.1.2005 )
Správa o šetrení sťažností č. 144/8 – 2005 a 167/12-2005 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej
televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-04/25.092: 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 sťažnosti, evidované pod č. 144/8-2005 a č. 167/12-2005, ktoré boli vedené voči
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vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona
č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.
Úloha č. 04-99: Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi
výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 04.03.2005
Z: PgO
K bodu 26/
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 o 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
Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka
konania došlo k opakovanému porušeniu § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z..
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 35 ods. 6 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 § 35 ods. 6 zákona č.
308/2000 Z. z. je podľa § 67 ods. 5 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 500 000,-Sk, slovom päťstotisíc slovenských
korún.
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 500 000,- Sk za opakované porušenie ustanovení § 35 ods.
6 zákona č. 308/2000 Z.z..
Uznesenie č. 05-04/26.093: 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 zaradil reklamu počas programu „Slovensko hľadá Superstar“, ktorý bol vysielaný dňa
29.10.2004 o cca 20.00 hod.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 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 500 000,- Sk, slovom päťstotisíc slovenských
korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.
Úloha č. 04-100: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií na porušenie zákona a doručí ho účastníkovi
konania vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii
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T:22.03.2005
K bodu 27/
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 335-PgO/O-1678/2004 zo dňa 26.10.2004
Doplnenie: Správa č. 49/2004/TV
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: 08. – 10.09.2004)
ÚK: KABEL TELECOM, s.r.o., Lučenec

Z:PKO

číslo licencie: T/127

Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka
konania došlo k opakovanému porušeniu § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z..
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 16 písm. e) 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 § 16 písm. e) zákona
č. 308/2000 Z. z. je podľa § 67 ods. 2 písm. a) sankcia – pokuta vo výške od 10 000,-Sk do
200 000,-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 10 000,- Sk, slovom desaťtisíc slovenských
korún.
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 10 000,- Sk za opakované porušenie ustanovení § 16 písm.
e) zákona č. 308/2000 Z.z..
Uznesenie č. 05-04/27.094: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník
správneho konania č. 335-PgO/O-1678/2004 KABEL TELECOM, s.r.o.
opakovane porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že vysielateľ na základe vyžiadania Rady neposkytol súvislý záznam vysielania z programovej služby
TV Loc All z dní 9.9. a 10.9.2004
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67
ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 10 000,- Sk, slovom desaťtisíc slovenských korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.
Úloha č. 04-101: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení pokuty a doručí ho účastníkovi konania, spoločnosti
KABEL TELECOM, s.r.o.
T:22.03.2005
Z:PKO
K bodu 28/
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 293-PgO/O-1494/2004 zo dňa 21.09.2004
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1516/112-2004
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
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(monitorovaný program/deň: upútavkový kompilát „Letná vzbura“, 26.06.2004 a 27.06.2004)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39
Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka
konania došlo k opakovanému porušeniu § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z..
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z..
Ak vysielateľ opakovane poruší povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený, Rada podľa § 64 ods.
2 prvej vety uloží pokutu. Rozpätie pokuty za opakované porušenie ustanovení § 20 ods. 5 zákona
č. 308/2000 Z. z. je podľa § 67 ods. 3 písm. d) sankcia – pokuta vo výške od 20 000,-Sk do
2 000 000,-Sk. Pri stanovovaní výšky pokuty Rada postupovala podľa ustanovenia § 64 ods. 2 tretej
vety zákona č. 308/2000 Z. z a pokutu určila vo výške 40 000,- Sk, slovom štyridsaťtisíc slovenských
korún.
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 40 000,- Sk za opakované porušenie ustanovenia § 20 ods.
5 zákona č. 308/2000 Z.z..
Uznesenie č. 05-04/28.095: 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. 293-PgO/O-1494/2004 spoločnosť MAC TV s.r.o., Bratislava
opakovane porušil
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 26.6.2004 v čase o 20:00:25 hod. a dňa 27.6.2004 o 11:27:42 hod. odvysielal upútavkový
kompilát „Letná vzbura“ bez použitia Jednotného systému označovania programov.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 40 000,-Sk, slovom štyridsaťtisíc slovenských
korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548.
Úloha č. 04-102: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 MAC
TV s.r.o., Bratislava.
T: 22.03.2005
Z:PKO
Úloha č. 04-103: Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi
sťažnosti č. 1516/112-2004 výsledok prešetrenia sťažnosti.
Z: PgO
K bodu 29/ Rôzne
1/ Rada sa oboznámila so Štatistikou o odvysielanom programe televíznych programových služieb za
4. štvrťrok 2004 a berie ho na vedomie.
2/ Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie, že riaditeľ kancelárie Ing. Peter Abrahám
končí svoj pracovný pomer dohodou dňom 16.2.2005 z dôvodu začiatku členstva v Rade pre
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vysielanie a retransmisiu a zároveň poveruje dočasným riadením kancelárie Rady JUDr. Andreja
Holáka až do vymenovania nového riaditeľa kancelárie Rady. JUDr. Andrej Holák bol zároveň
poverený zastávať funkciu hovorcu Rady.
3/ Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti členov Rady na
zasadnutiach v mesiaci FEBRUÁR 2005 a v zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného
rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004
rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac február 2005 v plnej výške členom – Agócs, Brázdil, Varga,
Žitňanská, Masár, Škultéty, v polovičnej výške členom Hradiská, Valko, Kubisch, ktorým skončilo
funkčné obdobie 16.02.2005 a novým členom Abrahám, Mistrík, ktorým sa funkčné obdobie začalo
17.02.2005.
Úloha č. 04-105: Kancelária zabezpečí vyplatenie odmien vo výplatnom termíne za február 2005
T: 7. 3. 2005
OEV
4/ Rada berie na vedomie, že v zmysle obežníku Národného osvetového centra č. 3/2005 nastávajú
v dňoch 23.3. a 24.3.2005 prekážky v práci zo strany zamestnávateľa z dôvodu dezinsekcie
a deratizácie v sídle Rady.
5/ Rada berie na vedomie informáciu o ZPC – stretnutie zástupcov regulačných orgánov v Bruseli,
17.3.2005 a súhlasí s účasťou predsedníčky V. Agócs a ved. PKO P. Volocha.
Úloha č. 04-106: Kancelária Rady zabezpečí ZPC obvyklým spôsobom
T: 12. 3. 2005
OEV
6/ Rada sa oboznámila s prehľadom uložených pokút za rok 2004 ako aj so stavom ich úhrad a berie
ho na vedomie v zmysle predloženého materiálu.
Úloha č. 04-107: Kancelária Rady prešetrí stav neukončených pokút v zmysle vyznačenej
zodpovednosti v priloženej rekapitulácii o nedoriešených pokutách.
T: 30. 3. 2005
LO,PKO,OEV
7/ Rada sa oboznámila s informáciou predsedníčky Rady ohľadom uznesenia NR SR ukladajúcom
Rade spracovať správu o dodržiavaní § 19 o ochrane ľudskej dôstojnosti a ľudskosti zákona č.
308/2000 Z.z. za rok 2003
Úloha č. 04-108: Kancelária spracuje predmetný materiál a predloží ho Rade na schválenie spolu so
Správou o stave vysielania a činnosti Rady za rok 2004
RK
8/ Rada berie na vedomie informáciu o ZPC – III. zasadnutie Implementačnej skupiny MHP v Bruseli,
dňa 01.03.2005 a súhlasí s účasťou Mgr. Igora Chovana na ňom.
Úloha č. 04-109: Kancelária Rady zabezpečí ZPC obvyklým spôsobom.
T: ihneď
OEV
***
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ: Andrej Holák
Overil: Ing. Peter Abrahám

V Bratislave dňa 22.02.2005

Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

