
Zápisnica č. 06/2005 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa  22.03.2005 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Andrej Holák 
Overovateľ: Peter Škultéty 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program: 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 61-LO/D-488/2005 zo dňa 01.03.2005 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  č. TKR/171 
ÚK: VODOHOSPODÁR MAKOV, s.r.o., Makov      
 
3/ SK: 45-LO/O-296/2005 zo dňa 08.02.2005 
vo veci možného porušenia povinnosti  podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z  z dôvodu 
neoznámenia zmien údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: MARTICO, s.r.o., Martin      
 
4/ Návrh na začatie správneho  konania vo veci možného opakovaného porušovania ustanovenia § 56  
zák. 308/2000 Z.z. 
ÚK: AWITECH, spol. s r.o.,   Košice 
 
5/ SK: 46-LO/D-486/2005 zo dňa 01.03.2005   
vo veci oznámenia o zmene programovej štruktúry a podielov programových typov vysielateľa 
s licenciou na televízne vysielanie  č. T/39   
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava      
 
6/ SK: 28-LO/D-266/2005 zo dňa 01.02.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  č. T/120 
ÚK: Progres Malacky, s.r.o., Malacky 
 
7/ SK: 12-LO/D-200/2005 zo dňa 24.01.2005 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Medzev 
ÚK: AWITECH, spol. s r.o., Košice 
 
8/ SK: 9-LO/D-139/2005 zo dňa 17.01.2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV Focus, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:00 
 
9/ SK: 33-LO/D-286/2005 zo dňa 02.02.2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: PO-MA, spol. s r.o., Banská Štiavnica 
ÚP: 10:20 
 
10/ SK: 49-LO/D-428/2005 zo dňa 22.02.2005 
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu na základnom imaní 
vysielateľa na základe licencie č. T/166 
ÚK: European Television – medicus, a.s. 
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11/ SK: 60-LO/D-464/2005 zo dňa 28.02.2005 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/36 
ÚK: SBD III Košice 
 
12/ SK: 64-LO/D-382/2005 zo dňa 15.02.2005 vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o licenciu 
z dôvodu zmeny podielov programových typov 
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
 
13/ SK: 35-LO/D-340/2005 zo dňa 09.02.2005 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/27 
ÚK: MARTICO, s.r.o., Martin 
 
14/ SK: 14-LO/D-148/2005 zo dňa 17.01.2005 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/231 
ÚK: DIPOS PLUS spol. s r.o., Banská Bystrica  
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 164/10-2005 zo dňa 19.01.2005, č. 168/14-2005 z 19.01.2005, č. 259/22-2005 z 1.02.2005 
a č. 315/39-2005 z 8.02.2005    sťažovateľ: fyzická a právnická osoba 
(na vysielanie programov Pápež Ján XXIII., Šteniatka, Za nepriateľskou líniou, Vadkerti talkshow) 
Správa o šetrení sťažností č. 164/10-2005, č. 168/14-2005, č. 259/22-2005 a č. 315/39-2005  
smerujúcich voči vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.2771/179-2004 zo dňa 20.12.2004  sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z 1.12.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2771/179-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 352/35-2005 zo dňa 10.02.2005  sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z 2.02.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 352/35-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 229/18-2005 zo dňa 26.01.2005         sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19.01.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 229/18-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, s. r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
19/ Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 94/7-2005 zo dňa 12.01.2005       sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Destinácia svet 1.: Newyorské štvrte zo dňa 9.01.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 94/7-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
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Sťažnosť č. 303/30-2005 zo dňa 7.02.2005  sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1.02.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 303/30-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, s. r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
21/ Šetrenie sťažností 93/3-2005 a 141/9-2005 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 93/3-2005 z 12.01.2005 a 141/9-2005 zo dňa 18.01.2005 sťažovateľ: fyzické osoby                                  
(na vysielanie programu K-FUN z dňa 6.01.2005 ) 
Správa o šetrení sťažností č. 93/3-2005 a 141/9-2005  smerujúcich proti vysielaniu Fun Radia 
Vysielateľ: Radio a.s., Bratislava   číslo licencie: R/71 
 
22/ Šetrenie sťažností č.252/27-2005 a 253/29-2005 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.252/27-2005 a 253/29-2005  zo dňa 31.01.2005 sťažovateľ: fyzické osoby                                              
(na vysielanie programu Slovensko hľadá Superstar zo 7.01., 14.01., 21.01. a 28.01.2005) 
Správa o šetrení sťažností č. 252/27-2005 (bod 4) a 253/29-2005  (bod 2) smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 9/05/TV o monitorovaní vysielania HEMEU 
(monitorovaný deň: 16.01.2005) 
Vysielateľ: KTR, s.r.o., Imeľ    číslo licencie: T/154 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 11/05/TV o monitorovaní vysielania infoKanála Levice 
(monitorované dni: 7. a 8.01.2005) 
Vysielateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o.  číslo licencie: T/141 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 10/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice STV (Jednotka) 
(monitorované vysielanie: Správy 10.02.2005) 
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 12/05/TV o monitorovaní vysielania INFOKANÁL Šahy 
(monitorované dni: 11. a 14.02.2005) 
Vysielateľ: ELECTRIS, s.r.o., Banská Bystrica  číslo licencie: T/121 
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 63/1-2005  zo dňa 10.01.2004  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie filmu Amistad v TV JOJ  dňa 9.01.2005 o 20.00 hod.) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 63/1-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava   číslo licencie: T/39 
 
28/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2800/181/2004  zo dňa 22.12.2004  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu – Správy z 19.12.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2800/181/2004 smerujúcej proti vysielaniu STV  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 
29/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 11/2-2005 zo dňa 3.02.2005  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie reklamy MITICKÁ) 



 4

Správa o šetrení sťažnosti č. 11/2-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ, TV Markíza, STV – 
Jednotka, Dvojka 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,                                    číslo licencie: T/39  
                  MARKÍZA - SLOVAKIA, s. r.o.,   číslo licencie: T/41 
                  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
30/ Návrh na uloženie sankcie  - pokuty 
SK č.: 337-PgO/O-1680/2004 zo dňa 26.10.2004  
Doplnenie: Správa č. 49/2004/TV 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: 08.09., 09.09. a 10.09.2004) 
ÚK: KABEL TELECOM, s.r.o., Lučenec        číslo licencie: T/127 
 
31/ Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 346-PgO/O-1772/2004 zo dňa 09.11.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1813/122-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 06.08.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, s. r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
32/ Návrh na uloženie sankcie - upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 345-PgO/O-1771/2004 zo dňa 09.11.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1813/122-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 05.08.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, s. r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
33/ Návrh na začatie správneho konania 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2035/131-2004 
(dodržiavanie §  39 ods. 4  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Dievča za milión“, 11.09. a 18.09.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
34/ Návrh na nariadenie ústneho pojednávania 
SK č.: 336-PgO/O-1679/2004  zo dňa 26.10.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2035/131-2004 
(dodržiavanie §  38 ods. 2  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Dievča za milión“, 11.09. a 18.09.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
35/ Rôzne 
 
 

* * * * * 
K bodu 1/  
Kontrola úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 109 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu dnešného 
zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 05-06/1.096: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
K bodu 2/  
SK: 61-LO/D-488/2005 zo dňa 01.03.2005 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie  č. TKR/171 
ÚK: VODOHOSPODÁR MAKOV, s.r.o., Makov 
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Uznesenie č. 05-06/2.097: 
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. 61-LO/D-488/2005 zo dňa 01.03.2005, posúdila  žiadosť  o zmenu 
registrácie retransmisie č. TKR/171  z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie –zníženia 
o KDS Vysoká nad Kysucou prevádzkovateľa retransmisie: 
VODOHOSPODÁR MAKOV, spol. s r.o. 
Makov 60 
023 56 Makov 
 a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

 m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/171. 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/171/2000 zo dňa 21.03.2000 v znení neskoršie 
vykonaných zmien sa menia nasledovne:  
Bod 2. Územný rozsah retransmisie: vypúšťa sa  text: „ Vysoká nad Kysucou“ 
 
Úloha č. 06/110: 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/171  v SK č.: 61-LO/D-488/2005 zo dňa 
01.03.2005 účastníkovi konania (Vodohospodár  Makov, spol. s r.o.) a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 15.04.2005       Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 45-LO/O-296/2005 zo dňa 08.02.2005 
vo veci možného porušenia povinnosti  podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z  z dôvodu 
neoznámenia zmien údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: MARTICO, s.r.o., Martin      
 
Uznesenie č. 05-06/3.098: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 
ods. 1 písm. b), 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 podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla v správnom konaní č. 45-LO/O-296/2005, že 
účastník správneho konania – prevádzkovateľ retransmisie  na základe registrácie  retransmisie č. 
TKR/27:  
MARTICO s.r.o. 
Jilemnického 12  
036 01 Martin 

porušil § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
tým, že Rade neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie podľa § 
57 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. do 15 dní od vzniku týchto zmien (t.j. údaje o zmene  
ponuky televíznych programových služieb),  

za čo mu ukladá sankciu  
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. –  upozornenie na  porušenie 
zákona. 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie 
sa sankcia uložila.  
 



 6

Úloha č. 06/111: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 45-LO/O-
296/2005 a zašle ho účastníkovi konania - spoločnosti  MARTICO  s.r.o., Martin. 
T: 22.04.2005       Z: LO 
 
K bodu 4/  
Návrh na začatie správneho  konania vo veci možného opakovaného porušovania ustanovenia § 56  
zák. 308/2000 Z.z. 
ÚK: AWITECH, spol. s r.o.,   Košice 
 
 
 
Uznesenie č. 05-06/4.099: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 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 
začína správne konanie voči spoločnosti AWITECH, spol. s r.o., Košice, vo veci možného uloženia 
sankcie z dôvodu prevádzkovania retransmisie prostredníctvom KDS v meste Medzev bez oprávnenia. 
Súčasne nariaďuje ústne pojednávanie na deň 19.04.2005 o 10:00  hod.  
 
Úloha č. 06/112: Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
a pozve  ho na ústne pojednávanie v tejto veci na deň  19.04.2005 o 10:00 hod.  
T: 31.03.2005       Z: LO 
 
K bodu 5/  
SK: 46-LO/D-486/2005 zo dňa 01.03.2005   
vo veci oznámenia o zmene programovej štruktúry a podielov programových typov vysielateľa 
s licenciou na televízne vysielanie  č.  T/39   
ÚK:MAC TV, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 05-06/5.100: 
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. 46-LO/D-486/2005 zo dňa 01.03.2005 posúdila oznámenie o zmene 
licencie  č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01  Bratislava 
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/39 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
Článok III., bod 1. sa mení a znie takto: 

„1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 01.03.2005 (č.p.d. 486/2005) 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 30 % 
2. Programy: min. 70 % 

b) Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 6,5 % 
2. Publicistika: 9,8 % 
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2.1 Politická publicistika: 0,7 % 
2.2 Ostatná publicistika: 9,1 % 

3. Dokumentárne programy: 0,7 % 
4. Dramatické programy: 61,0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 14,8 % 
6. Hudobné programy: 5,7 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Športové programy: 1,5 % 

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. 06/113: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 46-LO/D-
486/2005, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava, a vyzve ho na 
zaplatenie správneho poplatku. 
T: 15.04.2005       Z: LO     
 
K bodu 6/  
SK : 28-LO/D-266/2005 zo dňa 01.02.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  č.  T/120 
ÚK: Progres Malacky, s.r.o., Malacky 
 
Uznesenie č. 05-06/6.101: 
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. 28:LO/D-266/2005 zo dňa 01.02.2005 posúdila oznámenie o zmene licencie 
č. T/120 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
Progres Malacky, spol. s r.o. 
Mierové námestie 12 
901 01 Malacky 
z dôvodu zmeny sídla vysielateľa s licenciou 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/120 na televízne   vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/120/2000 zo dňa 08.02.2000 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
Článok II. Právne skutočnosti spoločnosti sa mení a znie : 
„1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 

právach vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. 
zo dňa 24.01.2005, vložka číslo: 19581/B 

  2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
      Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 24.01.2005, vložka číslo: 19581/B.“ 
 
Úloha č. 06/114: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá rozhodnutie o zmene licencie č.T/120   v SK č. 28- LO/D-266/2005 zo dňa 01.02.2005 
účastníkovi konania ( Progres Malacky, spol. s r.o., ) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku 
T: 20.04.2005       Z: LO 
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K bodu 7/  
SK: 12-LO/D-200/2005 zo dňa 24.01.2005 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Medzev 
ÚK: AWITECH, spol. s r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 05-06/7.102: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000  Z.z. 
o telekomunikáciách    ( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z“ ) postupom podľa § 71 citovaného zákona 
v správnom konaní č. 12-LO/D- 200/2005 zo dňa 24.01.2005   posúdila žiadosť o registráciu 
retransmisie prostredníctvom káblových distribučných systémov v meste Medzev,  žiadateľa - 
spoločnosti : 
AWITECH, spol. s r.o. 
Kukučínova 23 
040 01 Košice 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.,   vydáva  
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/241 
za nasledovných podmienok : 
 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Potvrdenie registrácie telekomunikačnej 

činnosti  č.1041/2003-KE/88 pre KDS Medzev, vydané dňa 16.12.2003 OŠD Košice 
Hlavná stanica: Dom smútku, Medzev     

 2. Územný rozsah retransmisie:  Medzev 
3.  Počet  prípojok:         550           
4.  Ponuka programových služieb:   
                 základný súbor:  

 televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, ČT 1, 
CT 2, MTV 1, RTL, RTL 2, Super RTL, SAT 1, 
ARD, 3 Sat, KABEL 1, VOX, PRO 7, ZDF, 
VIVA,  

    
       rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio 

Expres, Rádio TWIST, FUN Rádio, Rádio 
OKEY 

       rozšírený súbor:  -     
 
Úloha č. 06/115: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii  retransmisie v SK č. 12-LO/D-200/2005 a zašle ho účastníkovi 
konania (spol. AWITECH, spol. s r.o.)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.04.2005       Z: LO 
 
K bodu 8/  
SK: 9-LO/D-139/2005 zo dňa 17.01.2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: TV Focus, s.r.o., Bratislava 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.032005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 05-06/8.103: 
Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
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o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
televízne vysielanie prostredníctvom multikanálového multibodového distribučného systému (ďalej 
len „MMDS“) doručenú Rade dňa 17. 01. 2005 účastníkom konania - spoločnosťou:  
TV Focus, s.r.o.,  
Dostojevského rad 13,  
811 08 Bratislava 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. 

vyzýva 
účastníka konania, aby v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 
predložil Rade:  
- doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania finančných zdrojov na vysielanie 
- doklady preukazujúce technické a organizačné predpoklady na riadne začatie vysielania. 

a prerušuje  
správne konanie č. 9 – LO/D-139/2005 na dobu 30 dní. 

 
Úloha č. 06/116: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania – spoločnosti TV Focus, s.r.o., 
Bratislava rozhodnutie o prerušení správneho konania č. 9-LO/D-139/2005. 
T: 09.04.2005       Z: LO 
 
K bodu 9/  
SK: 33-LO/D-286/2005 zo dňa 02.02.2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: PO-MA, spol. s r.o., Banská Štiavnica 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 22.032005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 05-06/9.104: 
Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
televízne vysielanie prostredníctvom káblového distribučného systému (ďalej len „KDS“) doručenú 
Rade dňa 17. 01. 2005 účastníkom konania - spoločnosťou:  
PO-MA, spol. s r.o.,  
Antolská ul. č. 33,  
969 01 Banská Štiavnica 
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 PO-MA, spol. s r.o., Antolská ul. č. 33, Banská Štiavnica 

l i c e n c i u   č .   T / XXX   n a    l o k á l n e    t e l e v í z n e   v y s i e l a n i e 
v KDS na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto 

podmienok: 
 

I. 
(1) Názov programovej služby: VIO -Televízia Banská Štiavnica 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
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(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny, počet prípojok: 1.528 
(5) Jazyk vysielania: slovenský 
 

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti: 
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, 
vložka č. 3595/S, zo dňa 31. 01. 2005. 
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z obchodného registra Okresného súdu  Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 3595/S, zo dňa 31. 
01. 2005. 
 

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

1. Doplnkové vysielanie: max. 99,9 % 
2. Programy: min. 0,1 % 

  b/ Programy: (100%) 
1. Spravodajstvo: 0,0 % 
2. Publicistika: 100.0 % 

2.1 Politická publicistika: 0,0 % 
                    2.2 Ostatná publicistika: 0.0 %    

3. Dokumentárne programy: 0,0 %          
4. Dramatické programy: 0.0 %               
5. Zábavno-hudobné programy: 0.0 %    
6. Hudobné programy: 0.0 %                   
7. Vzdelávacie programy: 0.0 %             
8. Náboženské programy: 0.0 %              
9. Športové programy: 0.0 %            

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: 0,0 %. 

(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 0,1 %. 
(3) 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 televízne vysielanie. 

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

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

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

 
IV. 
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(1) Programová služba je vysielaná v KDS v meste Banská Štiavnica. 
(2) Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS prevádzkovateľa retransmisie - 

spoločnosti PO-MA, spol. s.r.o., Banská Štiavnica s registráciou č. TKR/183. 
(3)  Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: videokazety 

VHS so záznamom v zodpovedajúcej kvalite. 
 
Úloha č. 06/117: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania – spoločnosti PO-MA, spol. s r.o., 
Banská Štiavnica rozhodnutie v správnom konaní č. 33-LO/D-286/2005 a vyzve ho na zaplatenie 
správneho poplatku. 
T: 09. 04. 2005       Z: LO 
 
K bodu 10/  
SK: 49-LO/D-428/2005 zo dňa 22.02.2005 
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu na základnom imaní 
vysielateľa na základe licencie č. T/166 
ÚK: European Television – medicus, a.s. 
 
Uznesenie č. 05-06/10.105: 
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, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 49-LO/D-
428/2005 zo dňa 22.02.2005 s účastníkmi konania: 
European Television – medicus, a.s. 
Nevädzová 5 
821 01 Bratislava 
a 
Ladislav Borároš 
Pri vodnej veži 4 
851 10 Bratislava – Rusovce 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/166 spoločnosti European 
Television – medicus, a.s. 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 § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z.  

udeľuje predchádzajúci súhlas 
s prevodom 25 % obchodného podielu akcionárov spoločnosti European Television – medicus, a,s. na 
nadobúdateľa Ladislava Borároša, Pri vodnej veži 4, 851 10 Bratislava – Rusovce. 
 
Úloha č. 06/118: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 49-LO/D-428/2005  
a zašle ho účastníkom konania spoločnosti European Television – medicus, a.s. a Ladislavovi 
Borárošovi. 
T: 11.04.2005       Z: LO 
 
K bodu 11/  
SK: 60-LO/D-464/2005 zo dňa 28.02.2005 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/36 
ÚK: SBD III Košice 
 
Uznesenie č. 05-06/11.106: 
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 
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Z. z. v správnom konaní č. 60-LO/D-464/2005 zo dňa 28.02.2005 posúdila žiadosť o predĺženie 
platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/36 podľa ustanovenia § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. 
z., doručenú Rade dňa  28.02.2005 účastníka konania: 
STAVEBNÉ BYTOVÉ DRUŽSTVO III KOŠICE 
Furčianska 60 
040 14 Košice 
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 § 52 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.  predlžuje platnosť licencie na televízne 
vysielanie č. T/36 o dvanásť rokov a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/36 nasledovne: 
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/36 zo dňa 12.06.1995 v znení neskorších zmien sa článok I. bod 
2. mení a znie: 
„2.  Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: do 30.06.2017“ 
 
Úloha č. 06/119: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o predĺžení platnosti licencie 
v správnom konaní 60-LO/D-464/2005, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 04.04.2005       Z: LO 
 
K bodu 12/  
SK: 64-LO/D-382/2005 zo dňa 15.02.2005 vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o licenciu 
z dôvodu zmeny podielov programových typov 
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-06/12.107: 
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.“) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní posúdila v správnom konaní č. 64–LO/D–382/2005 oznámenie doručené Rade dňa 15.02.2005 
vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny podielov programových typov, podielu programov 
vo verejnom záujme účastníka konania:  
RADIO TWIST, a. s. 
Šalviová 1 
821 01 Bratislava 3 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

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

mení 
licenciu č. R/70 na rozhlasové vysielanie v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami 
nasledovne: 
 
Článok  III. sa  mení a znie: 
„ III.  
1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, platnej od 
01.02.2005: 
- programové typy  
 
1. Spravodajstvo: min. 9,3 % 
2. Publicistika:  
          2.1 Politická publicistika: min. 1,8 % 
     2.2 Ostatná publicistika:  min. 1,2 % 
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3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
3.1 Detské programy: 0 % 
3.2 Náboženské programy: min. 0,9 % 
3.3 Literárno-dramatické programy: min 2,4 % 
3.4 Zábavné programy: min. 0 % 
3.5 Hudobné programy: min. 1,2 % 
3.6 Ostatné: min. 83,2 % 
2/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 
3/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 10,2 
%“. 
 
Úloha č. 06/120: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania rozhodnutie o zmene licencie na 
rozhlasové vysielanie č. R/70 a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.  
T: 04.04.2005       Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 35-LO/D-340/2005 zo dňa 09.02.2005 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/27 
ÚK: MARTICO, s.r.o., Martin 
 
Uznesenie č. 05-06/13.108: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len “Rada”) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „ zákon č. 308/2000 Z. z.“), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (ďalej len “zákon č. 71/1967 Zb.”) v správnom konaní č. 35-LO/D-340/2005 zo dňa 
09.02.2005 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie účastníka konania 
M A R T I C O  s.r.o. 
Východná 14 
036 01 Martin 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/27 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/27 zo dňa 30.11.1994 sa menia a 
znejú takto: 
 

„1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 
- podľa rozhodnutia TÚ SR č. s. S-1209/97-37P/97: 

- hlavná stanica – lokalita: Martin, Východná č. 14;  
- lokalita štúdia VIO: Východná 14, 036 01 Martin;  
- doprava modulácie z VIO: súčasť HS-kanál R3; 

     -podľa rozhodnutia TÚ SR č. s. S-1205/97-39P/97: 
- hlavná stanica – lokalita: Sučany, Dukelských hrdinov č. 5; 
- lokalita štúdia VIO:-; 
- doprava modulácie z VIO:-; 

     -podľa rozhodnutia TÚ SR č. s. S-1421/93-47P/94: 
- hlavná stanica – lokalita: Obecný úrad Turčianska Štiavnička; 
- lokalita štúdia VIO:-; 
- doprava modulácie z VIO:-; 
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2. Územný rozsah retransmisie: mesto Martin, mesto Vrútky, obec Sučany, obec 
Turčianska Štiavnička; 
 
3. Počet prípojok: - skutočný: 18 500; 
 
4. Ponuka programových služieb:  
 

a) televízne programové služby:  mesto Martin a mesto Vrútky 
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TELEVÍZIA 

TURIEC, MARTICO INFO, JOJ, MUSIC BOX, TA 3, ČT 1, ČT 2;  
- rozšírená programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV TURIEC, 

MARTICO INFO, JOJ, MUSIC BOX, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, PRO 7, 
VOX, RTL, ROMANTICA, GALAXIE SPORT, DISCOVERY CHANNEL, 
CNN, CARTOON NETWORK, EUROSPORT, HALLMARK, SPEKTRUM, 
JETIX, AXN, TV 5, TVE; 

- prémiová programová ponuka: HBO, HBO 2, PRIVATE GOLD; 
mesto Sučany 

- STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, EUROSPORT, VIVA, RTL 
2, PRO 7, VOX; 

obec Turčianska Štiavnička 
- STV 1, STV 2, ČT 1, EUROSPORT, VIVA, RTL 2, PRO 7, VOX, RTL, SAT 

1, VOX;  
 

b) rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM; RÁDIO REBECA, FUN RÁDIO, RÁDIO ZET, RÁDIO 
BETA, RÁDIO TWIST, RÁDIO DÚHA, RÁDIO OKEY, RÁDIO LUMEN, RÁDIO 
EXPRES, RÁDIO FRONTINUS; 
 
5. právne skutočnosti: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina, 
zoznam výpisov č. 1374/05,vložka č. 317/L, zo dňa 03.02.2005;“ 
 
Úloha č. 06/121: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania písomné rozhodnutie o zmene 
registrácie retransmisie č. TKR/27 v správnom konaní č. 35-LO/D-340/2005 a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 04.04.2005       Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 14-LO/D-148/2005 zo dňa 17.01.2005 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/231 
ÚK: DIPOS PLUS spol. s r.o., Banská Bystrica  
 
Uznesenie č. 05-06/14.109: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len “Rada”) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „ zákon č. 308/2000 Z. z.“), podľa zákona  
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len “zákon č. 71/1967 Zb.”) v správnom konaní č. 14-LO/D-
148/2005 zo dňa 17.01.2005 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie účastníka konania 
DIPOS PLUS spol. s r.o. 
Horná 54 
974 01 Banská Bystrica 
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/231 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/231/2004 zo dňa 18.05.2004 sa menia takto 
a v úplnom znení sú nasledovné: 
 
„1. KDS Predná Hora 
1.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle registrácie č.              BB-481/03-R 

zo dňa 24.11.2003: 
 
- hlavná stanica – lokalita: OLÚP, Predná Hora; 
 
1.2 územný rozsah vysielania: obec Predná Hora; 
1.3 počet prípojok: 200; 
1.4 ponuka programových služieb:  
základná ponuka: 
a)televízne programové služby: 
- programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA,  JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, 
RTL 2, PRO 7, VOX 
b)rozhlasové programové služby: 
- Slovenský rozhlas: RÁDIO SLOVENSKO, FUN RÁDIO, Rádio OKEY, Rádio TWIST   
rozšírená ponuka: -  
2. KDS Podtúreň 
2.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle oznámenia zo dňa 17.01.2005: 
 
- hlavná stanica – lokalita: Ul. Hlavná 164, Podtúreň; 
2.2 územný rozsah vysielania: obec Podtúreň; 
2.3 počet prípojok: 85; 
2.4 ponuka programových služieb:  
 
základná ponuka: 
a)televízne programové služby: 
- programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA,  JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, GALAXIE 
SPORT, VIVA, RTL 2, PRO 7, VOX 
b)rozhlasové programové služby: 
- Slovenský rozhlas: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO 
REGINA; FUN RÁDIO, Rádio OKEY, Rádio TWIST   
rozšírená ponuka: - 
 
3. KDS Liptovský Mikuláš 
3.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle oznámenia zo dňa 01.02.2005: 
 
- hlavná stanica – lokalita: Ul. Hurbanová 1494, Liptovský Mikuláš; 
 
3.2 územný rozsah vysielania: mesto Liptovský Mikuláš, sídlisko Prednádražie; 
3.3 počet prípojok: 190; 
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3.4 ponuka programových služieb:  
 
základná ponuka: 
a)televízne programové služby: 
- programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA,  JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, GALAXIE 
SPORT, VIVA, RTL 2, PRO 7, VOX 
b)rozhlasové programové služby: 
- Slovenský rozhlas: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO 
REGINA; FUN RÁDIO, Rádio OKEY, Rádio TWIST   
rozšírená ponuka: -  
 
4. KDS Liptovský Mikuláš 
4.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle oznámenia zo dňa 01.02.2005: 
 
- hlavná stanica – lokalita: Ul. Brezová 488, Liptovský Mikuláš; 
3.2 územný rozsah vysielania: mesto Liptovský Mikuláš, sídlisko Podbreziny; 
3.3 počet prípojok: 60; 
3.4 ponuka programových služieb:  
 
základná ponuka: 
a)televízne programové služby: 
- programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA,  JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, GALAXIE 
SPORT, VIVA, RTL 2, PRO 7, VOX 
b)rozhlasové programové služby: 
- Slovenský rozhlas: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO 
REGINA; FUN RÁDIO, Rádio OKEY, Rádio TWIST   
rozšírená ponuka: -“  
 
Úloha č. 06/122: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania rozhodnutie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/231 v správnom konaní č. 14-LO/D-148/2005 a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 04.04.2005       Z: LO     
  
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 164/10-2005 zo dňa 19. 1. 2005, č. 168/14-2005 z 19. 1. 2005, č. 259/22-2005 z 1. 2. 2005 
a č. 315/39-2005 z 8. 2. 2005 sťažovateľ: fyzická a právnická osoba 
(na vysielanie programov Pápež Ján XXIII., Šteniatka, Za nepriateľskou líniou, Vadkerti talkshow) 
Správa o šetrení sťažností č. 164/10-2005, č. 168/14-2005, č. 259/22-2005 a č. 315/39-2005  
smerujúcich voči vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-06/15.110.1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č.164/10-2005, 
č.168/14-2005, č.259/22-2005 a  č.315/39-2005 smerujúcich proti  Slovenskej televízii, začína 
správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného 
porušenia § 34 ods. 1 a § 35 ods. 6 zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 5.1.2005 o cca 
21.30 h a cca 23.00 h., dňa 6.1.2005 o cca 10.36 h., dňa 27.1.2005 o cca 22.08 h a cca 22.34 h 
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odvysielal logo programu „Slovensko hľadá Superstar“ počas programu.   
 
Úloha č. 06/123.1: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci.  
T:  05.04.2005       Z: PKO 
 
Uznesenie č. 05-06/15.110.2: 
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.315/39-2005, vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. v časti týkajúcej sa odvysielania loga programu „Slovensko hľadá Superstar“ 
v programe „Vadkerti talkshow“ z dňa 28.1.2005 za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 06/123.2: Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi 
výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31.03.2005       Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.2771/179-2004 zo dňa 20.12.2004   sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z 1.12.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2771/179-2004 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-06/16.111: 
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. 2771/179-2004 vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona STV a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 06/124: Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi 
výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31.03.2005       Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 352/35-2005 zo dňa 10.2.2005   sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z 2.2.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 352/35-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-06/17.112: 
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. 
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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. 352/35-2005, vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 06/125: Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi 
výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31.03.2005       Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 229/18-2005 zo dňa 26.1.2005           sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19.1.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 229/18-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-06/18.113: 
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. 229/18-2005 
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 neoddelením názorov a hodnotiacich komentárov 
od informácií spravodajského charakteru ako aj s nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti v 
príspevku „Mečiar umelcom“ v programe Televízne noviny dňa 19.1.2005. 
 
Úloha č. 06/126: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 05.04.2005       Z: PKO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 94/7-2005 zo dňa 12.01.2005                  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Destinácia svet 1.: Newyorské štvrte zo dňa 9.01.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 94/7-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-06/19.114: 
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. 94/7-2005 
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 „Destinácia svet (časť Newyorské štvrte)“ odvysielaného dňa 9.1.2005 o cca 
10.41 hod. 
 
Úloha č. 06/127: 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: 05.04.2005       Z: PKO 
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K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 303/30-2005 zo dňa 7.2.2005   sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1.2.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 303/30-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-06/20.115: 
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. 303/30-2005 
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 „Dal podnet Čarnogurský?“ odvysielaného v spravodajskom programe 
Televízne noviny dňa 1.2.2005 o cca 19.00 hod. 
 
Úloha č. 06/128: 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: 05.04.2005       Z: PKO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažností 93/3-2005 a 141/9-2005 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 93/3-2005 z 12.1.2005 a 141/9-2005 zo dňa 18.1.2005 sťažovateľ: fyzické osoby                                  
(na vysielanie programu K-FUN z dňa 6.1.2005 ) 
Správa o šetrení sťažností č. 93/3-2005 a 141/9-2005  smerujúcich proti vysielaniu Fun Radia 
Vysielateľ: Radio a.s., Bratislava    číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 05-06/21.116.1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 93/3-2005 
a 141/9-2005 smerujúcich voči vysielaniu FUN RÁDIO, začína správne konanie voči spoločnosti 
RADIO a.s., Prešovská 39, 820 02 Bratislava, vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu „K-FUN“ dňa 6.1.2005 o cca.24.00 hod., ktorý 
svojím spracovaním mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných.   
 
Úloha č. 06/129.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 05.04.2005       Z: PKO 
 
Uznesenie č. 05-06/21.116.2: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 93/3-2005 
a 141/9-2005 smerujúcich voči vysielaniu FUN RÁDIO, začína správne konanie voči spoločnosti 
RADIO a.s., Prešovská 39, 820 02 Bratislava, vo veci možného porušenia  § 20 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu „K-FUN“ dňa 6.1.2005 o cca. 24:00 hod., ktorý 
mohol narušiť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých. 
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Úloha č. 06/129.2: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 05.04.2005                                                                    Z: PKO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažností č.252/27-2005 a 253/29-2005 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.252/27-2005 a 253/29-2005  zo dňa 31.1.2005 sťažovateľ: fyzické osoby                                              
(na vysielanie programu Slovensko hľadá Superstar zo 7.1., 14.1., 21.1. a 28.1.2005) 
Správa o šetrení sťažností č. 252/27-2005 (bod 4) a 253/29-2005  (bod 2) smerujúcich proti vysielaniu 
Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 05-06/22.117.1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o prešetrení sťažností  č. 252/27-2005 
(bod 4) a 253/29-2005 (bod 2) smerujúcich proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 14.1.2005 prerušil reklamným blokom program 
„Slovensko hľadá Superstar“ vysielaný o cca 20.00 hod.   
 
Úloha č. 06/1330.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 05.04.2005       Z: PKO 
 
Uznesenie č. 05-06/22.117.2: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o prešetrení sťažností č. 252/27-2005 
(bod 4) a 253/29-2005 (bod 2) smerujúcich proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 21.1.2005 prerušil reklamným blokom program 
„Slovensko hľadá Superstar“ vysielaný o cca 20.00 hod.   
 
Úloha č. 06/130.2: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 05.04.2005       Z: PKO 
 
Uznesenie č. 05-06/22.117.3: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o prešetrení sťažností č. 252/27-2005 
(bod 4) a 253/29-2005 (bod 2) smerujúcich proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 28.1.2005 prerušil reklamným blokom program 
„Slovensko hľadá Superstar“ vysielaný o cca 20.00 hod.   
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Úloha č. 06/130.3: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 05.04.2005       Z: PKO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 9/05/TV o monitorovaní vysielania HEMEU 
(monitorovaný deň: 16.01.2005) 
Vysielateľ: KTR, s.r.o., Imeľ     číslo licencie: T/154 
 
Uznesenie č. 05-06/23.118: 
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. 9/2005/TV z monitorovania televízneho vysielania 
HEMEU konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 16.1.2005 vysielateľa KTR, s.r.o., 
s licenciou č. T/154  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 06/131: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (KTR, s.r.o., Imeľ) uznesenie Rady. 
T: 31.03.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 11/05/TV o monitorovaní vysielania infoKanála Levice 
(monitorované dni: 7. a 8.01.2005) 
Vysielateľ: Levická televízna spoločnosť s.r.o.   číslo licencie: T/141 
 
Uznesenie č. 05-06/24.119: 
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. 11/2005/TV o monitorovaní televízneho vysielania 
infoKanála Levice konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 7.1. a 8.1.2005 vysielateľa 
Levická televízna spoločnosť s.r.o., s licenciou č. T/141  nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
 
Úloha č. 06/132: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Levická televízna spoločnosť s.r.o.,) uznesenie 
Rady. 
T: 31.03.2005       Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 10/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice STV (Jednotka) 
(monitorované vysielanie: Správy 10.02.2005) 
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-06/25.120:  
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. 10/2005/TV o monitorovaní STV konštatovala, že 
v monitorovanom programe „Správy STV“ vysielanom dňa 10.2.2005 o 19.30 hod. vysielateľa na 
základe zákona Slovenskej televízie nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 12/05/TV o monitorovaní vysielania INFOKANÁL Šahy 
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(monitorované dni: 11. a 14.02.2005) 
Vysielateľ: ELECTRIS, s.r.o., Banská Bystrica   číslo licencie: T/121 
 
Uznesenie č. 05-06/26.121: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ 
zákona č.308/2000 Z. z. o  vysielaní  a  retransmisii   a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 12/2005/TV z monitorovania televízneho vysielania 
INFOKANÁL Šahy konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 11.2. a 14.2.2005 vysielateľa 
ELECTRIS, s.r.o., s licenciou č. T/121  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 06/133: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (ELECTRIS, s.r.o.) uznesenie rady. 
T: 31.03.2005       Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.63/1-2005  zo dňa 10.1.2004   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie filmu Amistad v TV JOJ  dňa 9.1.2005 o 20.00 hod.  ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.63/1-2005   smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-06/27.122: 
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. 63/1-2005, vedenú voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 06/134: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31.03.2005       Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2800/181/2004  zo dňa 22.12.2004   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu – Správy z 19.12.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2800/181/2004 smerujúcej proti vysielaniu STV  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 05-06/28.123: 
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. 2800/181-2004, vedenú voči 
Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 06/135: Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi 
výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31.03.2005       Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 11/2-2005   zo dňa    3.2.2005   sťažovateľ: fyzická osoba 



 23

(na vysielanie reklamy MITICKÁ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 11/2-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ, TV Markíza, STV – 
Jednotka, Dvojka 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,                                               číslo licencie: T/39  
                  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.,   číslo licencie: T/41 
                  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 05-06/29.124: 
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. 11/2-2005, vedenú voči 
vysielateľom MAC TV, s.r.o., MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. a Slovenskej televízii - 
vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 06/136: Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi 
výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31.03.2005       Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Návrh na uloženie sankcie  - pokuty 
SK č.: 337-PgO/O-1680/2004  zo dňa 26.10.2004  
Doplnenie: Správa č. 49/2004/TV 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: 08.09., 09.09. a 10.09.2004) 
ÚK: KABEL TELECOM, s.r.o., Lučenec         číslo licencie: T/127 
 
Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka 
konania došlo k opakovanému porušeniu  § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z..  
 
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 34 ods. 1 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 § 34 ods. 1 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 § 34 ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 
Uznesenie č. 05-06/30.125 
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. 337-PgO/O-
1680/2004 KABEL TELECOM, s.r.o. 

opakovane porušil 
povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
že dňa 8.9.2004 odvysielal v rámci videotextu vlastnú propagáciu a verejné oznámenia, ktoré mali 
charakter reklamy, bez zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby, 

za čo mu ukladá 
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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 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. 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. 06/137: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22.04.2005       Z: LO 
 
K bodu 31/ 
Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 346-PgO/O-1772/2004 zo dňa 09.11.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1813/122-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 06.08.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-06/31.126: 
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. 346-PgO/O-
1772/2004 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   

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

tým, že nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť príspevku „Dištanc od ministra“, odvysielaného dňa 
6.8.2004 v spravodajskom programe Televízne noviny, 

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. 06/138.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 22.04.2005       Z: PKO 
 
Úloha č. 06/138.2: Kancelária Rady v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi 
sťažnosti č. 1813/122-2004 výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 31.03.2005       Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Návrh na uloženie sankcie  - upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 345-PgO/O-1771/2004 zo dňa 09.11.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1813/122-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 05.08.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-06/32.127A: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
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o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 345-PgO/O-
1771/2004 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   

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

tým, že nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť príspevku „Lipšic nerozumie“, odvysielaného dňa 
5.8.2004 v spravodajskom programe Televízne noviny, 

za čo mu ukladá 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona a podľa § 64 ods. 1 písm. b) a § 65 ods. 1 a 2 písm. a) sankciu - odvysielanie oznamu  
o porušení zákona.  
Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení  § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii v troch po sebe nasledujúcich dňoch vždy v čase pred začiatkom vysielania 
programu Televízne noviny (cca o 19:00 hod.), a to prvýkrát v lehote do 5 dní odo dňa doručenia tohto 
rozhodnutia. 
Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v písomnej a súčasne i v čítanej 
podobe bez sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára. Po prečítaní oznamu musí celý text 
oznamu zostať na obrazovke v trvaní minimálne 10 sekúnd. Účastník konania bezodkladne oznámi 
termín odvysielania oznamu Rade. Text oznamu: 
 
 „Rada pre vysielanie a retransmisiu vzhľadom na nemožnosť uloženia pokuty, uložila vysielateľovi 
Televízii Markíza povinnosť odvysielať nasledujúci oznam o porušení zákona: 
Rada posúdila spravodajský príspevok „Lipšic nerozumie“ zo dňa 5.8.2004 . Na základe analýzy tohto 
príspevku, ktorý Televízia Markíza odvysielala v Televíznych novinách, dospela k záveru, že vysielateľ 
jeho odvysielaním porušil základnú povinnosť vysielateľa zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť 
spravodajských programov, ktorá mu vyplýva z  § 16 písmeno b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii, a to tým, že nerešpektoval úplnosť, presnosť, aktuálnosť a transparentnosť ako 
základné kritériá objektívnosti a nestrannosti.“ 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Úloha č. 06/139: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o.. 
T: 22.04.2005        Z: PKO 
 
K bodu 33/ 
Návrh na začatie správneho konania 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2035/131-2004 
(dodržiavanie §  39 ods. 4  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Dievča za milión“, 11.09. a 18.09.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-06/33.128: 
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. 2035/131-2004 
začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia § 39 
ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 11.9.2004 a 18.9.2004 odvysielal program 
„Dievča za Milión“, ktorý bol sponzorovaný rozhlasovým vysielateľom - Rádio Expres a zároveň 
Rada v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. nariaďuje v tomto správnom konaní ústne pojednávanie 
na deň 05.04.2005 o 10:00 hod. 
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Úloha č. 06/140: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začiatok správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania a zabezpečí 
nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: 05.04.2005       Z: LO 
 
K bodu 34/ 
Návrh na nariadenie ústneho pojednávania 
SK č.: 336-PgO/O-1679/2004  zo dňa 26.10.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2035/131-2004 
(dodržiavanie §  38 ods. 2  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Dievča za milión“, 11.09. a 18.09.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-06/34.129: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. nariaďuje v správnom konaní č. 336-PgO/O-1679/2004 zo 
dňa 26.10.2004 ústne pojednávanie na deň 05.04.2005 o 10:00 hod.    
 
Úloha č. 06/141: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. pozve 
účastníka konania na ústne pojednávanie, ktoré sa bude konať dňa 05.04.2005. 
 
K bodu 35/ 
Rôzne: 
 
1. Správa o dodržiavaní § 19 (ochrana ľudskej dôstojnosti a ľudskosti) zákona č. 308/2000 Z. 
z. o vysielaní a retransmisii za rok 2003. 
 
Uznesenie č. 05-06/35.130.1: Rada zobrala Správu o dodržiavaní § 19 (ochrana ľudskej dôstojnosti 
a ľudskosti) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii za rok 2003 na vedomie. 
 
2. Návrh na začatie správneho konania. 
 
Uznesenie č. 05-06/35.130.2: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 21/2005/TV o monitorovaní TV 
Markíza, začína správne konanie voči vysielateľovi Markíza Slovakia, spol. s r. o., vo veci možného 
porušenia  § 20 ods.1, 3 a 5, § 19 ods. 1 a § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii v súvislosti s tým, že dňa 20.3.2005 odvysielal o cca 20.00 hod. program „Mojsejovci“.  

 
Úloha č. 06/142: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., začiatok správneho konania 
a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.  
T: 04.04.2005       Z: PKO 

  
3. Správa o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za 
rok 2004.  
 
Uznesenie č. 05-06/35.130.3: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) súhlasí 
s obsahom Správy o stave vysielania v Slovenskej republike a o činnosti Rady pre vysielanie a 
retransmisiu za rok 2004 a po zapracovaní pripomienok súhlasí s predložením Národnej rade SR. 
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4. Návrh zmeny Organizačného poriadku Kancelárie Rady. 
 
Uznesenie č. 05-06/35.130.4: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) súhlasí so zmenou Organizačného poriadku. 
 
5. Správa o zahraničnej pracovnej ceste – Hrnčiarik. Rada správu zobrala na vedomie. 
 
6. Správa o zahraničnej pracovnej ceste – Kubiňák, Chovan. Rada správu zobrala na vedomie. 
 
7. Informácia o čerpaní rozpočtových prostriedkov k 31. 12. 2004. Rada informáciu zobrala na 
vedomie. 
 
8. Odmeny členom Rady v súvislosti s ich výkonom funkcie za mesiac marec 2005. Rada schválila, 
aby odmeny za mesiac marec boli vyplatené v plnej výške.  
 
9. Informácia o zmene výšky odmien členov Rady (úprava výšky platu poslanca). Rada berie na 
vedomie zvýšenie odmien členov Rady v súvislosti s úpravou platu poslanca.  
 
10. Rade bol predložený návrh na vymenovanie riaditeľa Kancelárie Rady pre vysielanie a 
retransmisiu.  
 
Uznesenie č. 05-06/35.130.10: 
Rada vymenovala za riaditeľa Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu JUDr. Andreja 
Holáka. 
 
 
V Bratislave dňa 22.03.2005 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overil: Peter Škultéty 
 
 
        Valéria Agócs 
       predsedníčka Rady pre vysielanie 
                                                                                    a retransmisiu 
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