
Zápisnica č. 08/2005 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa  19.04.2005 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Andrej Holák 
Overovateľ: Jana Žitňanská 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program: 
 
1/ Kontrola plnenia úloh. 
 
2/ SK: 415-LO/D-2773/2004 zo dňa 20.12.2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/43 z dôvodu zmeny technických parametrov vysielača 
ÚK: VIDEO TV , s.r.o., Prievidza 
 
3/ SK: 73-LO/D-642/2005 zo dňa 21.03.2005 
vo veci oznámenia  zmien v registrácii  č. TKR/240 z dôvodu zmeny ponuky programovej služby 
ÚK: Ján Macek, Borský Mikuláš    
 
4/ SK: 79-LO/D-657/2005 zo dňa 22.03.2005 
vo veci oznámenia  zmien v registrácii  č. TKR/229 z dôvodu zmeny ponuky programovej služby 
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice 
 
5/ SK: 50-LO/D-215/2005 zo dňa 25.01.2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie  na rozhlasové vysielanie prostredníctvom satelitu 
ÚK: T.W.Rádio, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 
 
6/ SK: 77-LO/O-473/2005 zo dňa 22.03.2005 
vo veci možného opakovaného porušenia povinnosti  podľa § 56 zákona č. 308/2000 Z.z  - návrh na 
uloženie pokuty  
ÚK: AWITECH, spol. s r.o., Košice 
 
7/ SK: 95-LO/D-660/2005 zo dňa 22.03.2005 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa s licenciou č. R/47 
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava 
        Harad, a.s., Bratislava 
ÚP: 10:40 
 
8/ SK : 68-LO/D-586/2005 zo dňa 15.03.2005 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na hlasovacích právach 
vysielateľa s licenciou č. T/91 
ÚK : SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom 
         Milan Sekera, Nové Mesto nad Váhom 
 
9/ Sťažnosť č. 85/06-2005 zo dňa 11.01.2005 
vo veci obsahu ponuky programových služieb spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: fyzická osoba 
 
10/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 



 2

Správa č. 20/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice TV Markíza 
(monitorovaný program/dňa: Kakaosobota /22.01.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
11/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 25/2005/TV o monitorovaní STV 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá SuperStar-Rozhodnutie/11.03.2005) 
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
12/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.405/43-2005   zo dňa 18.2.2005   sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie programu NOVINY (príspevok o psích zápasoch) dňa 15.02.2005  
Správa o šetrení sťažnosti č. 405/43-2005 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.     číslo licencie: T/39 
 
13/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 491/53-2005  zo dňa  2.03.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Spravodajský magazín ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 491/53-2005   smerujúcej proti vysielaniu Televízia Močenok 
Vysielateľ: Kabel TV Močenok, s. r.o., Močenok číslo licencie: T/97 
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 343/33-2005 zo dňa 9.02.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Kreatívny ateliér ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 343/33-2005 smerujúcej proti vysielaniu STV - Dvojka 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 503/54-2005, 441/51-2005 a 446/52-2005 z dní 23.02. a 2.03.2005                                                               
sťažovatelia: fyzická osoba, právnická osoba 
(na vysielanie programu Slovensko hľadá Superstar) 
Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005 a 446/52-2005 smerujúcich proti vysielaniu 
STV 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 604/64-2005 zo dňa 16.03.2005   sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny: príspevok „Hrušovský na zozname!“) 
Správa o šetrení sťažnosti č.604/64-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 522/60-2005 zo dňa 4.03.2005   sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie upútavkového bloku Marec z 11.3.2005 na Jednotke ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.  522/60-2005  smerujúcej proti vysielaniu STV 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava     
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18/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 315/39-2005 (bod 2 až 5) a 445/49-2005 (bod 1) z dní  8.02.2005 a 23.02.2005                                           
Sťažovatelia: právnická osoba, fyzická osoba 
(na vysielanie Jednotky v dňoch 28.01.2005, 1.02.2005, 4.02.2005) 
Správa o prešetrení sťažností č. 315/39-2005 (bod 2 až 5) a 445/49-2005 (bod 1)  
smerujúcich proti Slovenskej televízii  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona              
                                                                                                 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 342/32-2005 zo dňa 9.02.2005   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Je to možné?! z 3.02.2005 na TV Markíza) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 342/32-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 19/05/TV o monitorovaní vysielania Informačného mesačníka SBD III. Košice 
(monitorované dni: 18.02., 25.02.2005) 
Vysielateľ: SBD III. Košice     číslo licencie: T/36 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 16/05/TV o monitorovaní vysielania Káblovej televízie Bánov 
(monitorované dni: 9. a 12.02.2005) 
Vysielateľ: Káblová televízia – Bánov s.r.o.   číslo licencie: T/145 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 4/05/Ro o monitorovaní vysielania Beta Rádia 
(monitorované dni:18.02., 19.02.2005) 
Vysielateľ: Rádio Beta Prievidza, s.r.o.    číslo licencie: R/76  
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 23/05/TV o monitorovaní vysielania NTV Nesvady 
(monitorované dni: 28.02. a 7.03.2005) 
Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o., Nesvady   číslo licencie: T/128 
       
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 445/49-2005 (bod 2)  zo dňa 23.02.2005  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie reklamy na Jednotke a Dvojke dňa 28.01.2005 v čase od 20.00-21.00 h) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 445/49-2005 (bod 2)   smerujúcej proti vysielaniu STV  
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona 

 
25/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 551/62-2005 zo dňa 10.03.2005   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny: príspevok „Bitka v školách“ ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 551/62-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
26/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.208/19-2005  zo dňa  25.01.2005   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Ranný blok Rádia Max ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 208/19-2005   smerujúcej proti vysielaniu Rádia MAX 
Vysielateľ: MAX MEDIA s.r.o.     číslo licencie: R/36 
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 438/50-2005  zo dňa 23.02.2005sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z 16.02.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 438/50-2005 smerujúcej proti vysielaniu STV - Jednotka 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe  zákona 
 
28/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
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/dni: „Dievča za milión“, 11.09. a 18.09.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
29/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 76-PgO/O-474/2005 zo dňa 22.03.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2035/131-2004 
(dodržiavanie § 39 ods. 4  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/dni: „Dievča za milión“, 11.09. a 18.09.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
30/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 334-PgO/O-1677/2004 zo dňa 26.10.2004 
Doplnenie: Správa č. 56/2004/TV o monitorovaní vysielania Infokanála Vares pre Dudince 
a Hontianske Moravce 
(dodržiavanie § 16 písm. e)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Vares, s.r.o.      číslo licencie: T/96 
 
31/ Návrh na uloženie sankcie  - pokuty a v časti  zastavenie správneho konania  
SK č.: 72-PgO/O-467/2005 zo dňa 22.03.2005  
Doplnenie: Správa č. 21/2005/TV o monitorovaní TV Markíza  
(dodržiavanie § 19 ods. 1, ods. 2 písm. d), § 20 ods. 1, ods. 3 a ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Mojsejovci“, 20.03.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
32/ Návrh na uloženie sankcie  - upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 406-PgO/O-56/2005 zo dňa 21.12.2004  
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitororingu spravodajstva televíznych staníc STV, TV 
Markíza, JOJ a TA3 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 07.10.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
       
33/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 405-PgO/O-55/2005 zo dňa 21.12.2004  
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitororingu spravodajstva televíznych staníc STV, TV 
Markíza, JOJ a TA3 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 16.09.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
  
34/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 407-PgO/O-57/2005 zo dňa 21.12.2004  
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitororingu spravodajstva televíznych staníc STV, TV 
Markíza, JOJ a TA3 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 11.10.2004) 
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ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
35/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 408-PgO/O-58/2005 zo dňa 21.12.2004  
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitororingu spravodajstva televíznych staníc STV, TV 
Markíza, JOJ a TA3 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 20.09.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
36/ Návrh na uloženie sankcie  - pokuty  
SK č.: 343-PgO/O-1769/2004 zo dňa 9.11.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2082/133-2004  
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4,5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Vadkerti talkshow, 13.09.2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
37/ Rôzne 
 

* * * * * 
K bodu 1/  
Kontrola úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 177 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu dnešného 
zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 05-08/1.167: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
K bodu 2/  
SK: 415-LO/D-2773/2004 zo dňa 20.12.2004 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/43 z dôvodu zmeny technických parametrov vysielača. 
ÚK: VIDEO TV , s.r.o., Prievidza 
 
Uznesenie č. 05-08/2.168: 
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. 415-LO/D-2773/2004 žiadosť doručenú Rade dňa 20.12.2004 
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/43 z dôvodu zmeny technických podmienok 
vysielania,  účastníka konania - spoločnosti:  
VIDEO TV, s.r.o. 
Hviezdoslavova 3 
971 01  Prievidza 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

r o z h o d n u t i e :  
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

m e n í  
licenciu č. T/43 na televízne terestriálne  vysielanie nasledovne: 
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/43/1995 zo dňa 11.09.1995 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa  menia takto:  
 
V článku IV. sa  bod 2 mení a znie: .  
„2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k pridelenej frekvencii.  
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Podkladom rozhodnutia je aj frekvenčný list č. 8551/SKS-95  a  Rozhodnutie č. 94 10 61 1 065, 
vydané dna 25.11.2004 TÚ SR : 
Televízny kanál:   46 
Oblasť pokrytia:   Prievidza a okolie 
Frekvencia je pridelená  do:  24.11.2007“ 
 
Úloha č. 08/178: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene  licencie T/43  v správnom konaní č. 
415-LO/D-2773/2004, zašle ho účastníkovi konania – VIDEO TV, s.r.o.,  Prievidza a vyzve ho na 
zaplatenie správneho poplatku. 
T: 05.05.2005 Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 73-LO/D-642/2005 zo dňa 21.03.2005 
vo veci oznámenia  zmien v registrácii  č. TKR/240 z dôvodu zmeny ponuky programovej služby 
ÚK: Ján Macek, Borský Mikuláš     
 
Uznesenie č. 05-08/3.169: 
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. 3-LO/D-642/2005 zo dňa 
21.03.2005, vo veci oznámenia  zmien v  registrácii retransmisie č. TKR/240, prevádzkovateľa  
retransmisie - účastníka konania: 
Ján Macek 
Štúrova 1489 
908 77 Borský Mikuláš 
a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

 m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/240 nasledovne:    
 
Rozhodnutie o registrácie retransmisie č. TKR/240/2005 zo dňa 25.01.2005 sa mení takto: 
Bod 4. v časti televízne programové služby sa v základnom súbore  dopĺňa  o text: 
 „Eurosport, ORF 1, ORF 2, ČT 1, ČT 2, MUSIC BOX,  NAUTIK TV“ 
 
 
Úloha č. 08/179: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 73-LO/D-642/2005 
účastníkovi konania Jánovi Mackovi  a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.05.2005 Z: LO 
 
K bodu 4/  
SK: 79-LO/D-657/2005 zo dňa 22.03.2005 
vo veci oznámenia  zmien v registrácii  č. TKR/229 z dôvodu zmeny ponuky programovej služby 
ÚK: Stavebné bytové družstvo I., Košice 
 
Uznesenie č. 05-08/4.170: 
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. 79-LO/D- 657/2005 zo dňa 22.03.2005, posúdila  oznámenie o zmene 
registrácie retransmisie č. TKR/229, z dôvodu zmeny  ponuky programových služieb, účastníka  
konania: 
Stavebné bytové družstvo I., Košice 
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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.  

 m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/229. 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/229/2004 zo dňa 23.03.2004, sa menia takto: 
V bode 4.  v časti: televízne programové služby sa  programová ponuka  dopĺňa o programové 
služby: „ NAUTIK TV, Teleprior“  
 
Úloha č. 08/180:  V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/229   v SK č. : 79-LO/D-657/2005 a vyzve účastníka 
konania  (SBD I., Košice) na úhradu správneho poplatku.  
T: 05.05.2005       Z: LO 
 
K bodu 5/  
SK: 50-LO/D-215/2005 zo dňa 25.01.2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie  na rozhlasové vysielanie prostredníctvom satelitu 
ÚK: T.W.Rádio, s.r.o., Bratislava 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.4.2005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 05-08/5.171: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a 3 a § 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom 
konaní č. 50-LO/D-215/2005 zo dňa 25.01.2005 posúdila žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové  
vysielanie účastníka konania: 
T.W. Rádio  s.r.o. 
Banšelova 17 
821 04 Bratislava 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 308/2000 Z. z. vydáva 
toto 

rozhodnutie: 
Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. udeľuje spoločnosti: 

T.W. Rádio  s.r.o. Banšelova 17, 821 04 Bratislava 
licenciu č. R/90 

na rozhlasové vysielanie prostredníctvom satelitu na dobu 8 rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia za týchto podmienok: 

I. 
(1) Názov programovej služby: Rádio 7 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: osem rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
(4) Územný rozsah vysielania: multiregionálny 
(5) Jazyk vysielania: slovenský a český ( 50:50 )  

 
II. 

Právne skutočnosti spoločnosti: 
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 
30972/B zo dňa 17.01.2005. 
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(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 30972/B zo dňa 
17.01.2005. 

 
III. 

1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené z programovej skladby doručenej Rade 
dňa 25.01.2005 (č. p. d. 215/2005 ) doplnenej dňa 01.03.2005 a 08.03.2005: 
1. Programové typy: 
1.1 Spravodajstvo: min. 1,34% 
1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: min. 0,00% 
1.2.2 Ostatná publicistika: min. 4,76% 
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1.3.1 Programy pre deti:2,97% 
1.3.2 Náboženské programy: 11,31% 
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 3,57% 
1.3.4 Zábavné  programy: 0,2% 
1.3.5 Hudobné programy: min. 14,88% 
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 
3. Podiel vysielacieho času  (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: 
min. 13,88 % 

IV. 

1.Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: VHS videokazeta, 
nosiče CD vo formáte MP3 , resp. DVD.  

2.   Technické údaje: 
Satelit:    Eurobird 1 
Uplink:    Bratislava-Kamzík 
Pozícia:   28,5°E 
Forma signálu:   digitálna 
Kódovanie:   nekódovane 
Prevádzkovateľ:  Slovak Telecom a.s., Rádiokomunikácie, o.z. 
Územný rozsah:  multiregionálny 
 
Úloha č. 08/181: V súlade s § 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vyhotoví 
rozhodnutie o udelení licencie  v SK č. 50-LO/D-215/2005 a zašle ho účastníkovi konania (spol. T.W. 
Rádio s.r.o., Bratislava)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 05.05.2005       Z: LO     
 
K bodu 6/  
SK: 77-LO/O-473/2005 zo dňa 22.03.2005 
vo veci možného opakovaného porušenia povinnosti  podľa § 56 zákona č. 308/2000 Z.z.  - návrh na 
uloženie pokuty  
ÚK: AWITECH, spol. s r.o.,   Košice 
 
Uznesenie č. 05-08/6.172: 
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. rozhodla v správnom konaní č.: 77-LO/O-473/2005, že účastník správneho konania: 
AWITECH, spol. s r.o. 
Kukučínova 23 
040 01 Košice 
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porušil: 
ustanovenie  § 56 zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že prevádzkuje retransmisiu bez registrácie, 
 
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k porušeniu § 56  zákona č. 308/2000 Z.z.. 

za čo mu ukladá  
sankciu podľa 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

pokutu 
určenú podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške  50.000,- Sk (slovom 
päťdesiattisíc slovenských korún). 
 
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 50 000.- Sk za porušenie ustanovení § 56 zákona č. 
308/2000 Z.z.. 
 
Úloha č. 08/182: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o pokute v správnom konaní č. 77-LO/O-
473/2005 a zašle ho účastníkovi konania spol. AWITECH, s.r.o., Košice. 
T: 19.05.2005       Z: LO 
 
K bodu 7/  
SK: 95-LO/D-660/2005 zo dňa 22.03.2005 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa s licenciou č. R/47 
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava 
        Harad, a.s., Bratislava 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.4.2005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 05-08/7.173: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 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, 
v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 95-LO/D-660/2005 zo dňa 
22.03.2005 s účastníkmi konania: 
Ragtime, spol. s r.o. 
Leškova ul. 5 
811 04 Bratislava 
a 
Harad, a.s.,  
ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielov na základnom imaní 
spoločnosti Ragtime, spol. s r.o., držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/47, doručenú Rade 
dňa 22.03.2005 a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto     

rozhodnutie: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, na základe žiadosti 
účastníka konania  

udeľuje predchádzajúci súhlas  
s prevodom 100% podielu na základnom imaní držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/47 
spoločnosti Ragtime, spol. s r.o., Bratislava na nadobúdateľa – spoločnosť Harad, a.s.. 
 
Úloha č. 08/183: Kancelária Rady pre vysielanie a  retransmisiu vyhotoví rozhodnutie v správnom 
konaní č. 95-LO/D-660/2005 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 05.05.2005       Z: LO 
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K bodu 8/  
SK : 68-LO/D-586/2005 zo dňa 15.03.2005 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na hlasovacích právach 
vysielateľa s licenciou č. T/91 
ÚK : SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom 
         Milan Sekera, Nové Mesto nad Váhom 
 
Uznesenie č. 05-08/8.174: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 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, 
v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 68-LO/D-586/2005 zo dňa 
15.03.2005 s účastníkmi konania: 
SEWARE multimedia, v.o.s. 
ul. SNP 101/3 
965 01 Žiar nad Hronom 
a  
Milan Sekera, nar. 10.11.1957 
Ul. 1. mája 21 
Nové Mesto nad Váhom  
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na hlasovacích právach 
spoločnosti SEWARE multimedia, v.o.s., držiteľa licencie na televízne vysielanie č. T/91, doručenú 
Rade dňa 15.03.2005 a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto     

rozhodnutie: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, na základe žiadosti 
účastníka konania  

udeľuje predchádzajúci súhlas  
s prevodom podielu na hlasovacích právach držiteľa licencie na televízne vysielanie č. T/91 
spoločnosti SEWARE multimedia, v.o.s., Žiar nad Hronom na Milana Sekeru, Nové Mesto nad 
Váhom, ktorý sa stane ďalším spoločníkom spoločnosti SEWARE multimedia, v.o.s.. 
 
Úloha č. 08/184: Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vyhotoví rozhodnutie v správnom 
konaní č. 68-LO/D-586/2005 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 05.05.2005       Z: LO 
 
K bodu 9/  
Sťažnosť č. 85/06-2005 zo dňa 11.01.2005 
vo veci obsahu ponuky programových služieb spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: fyzická osoba 
 
Uznesenie č. 05-08/9.175: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 85/06-2005 zo 
dňa 11.01.2005 a dospela k záveru, že sťažnosť je v  zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 prvá veta zákona 
č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach neopodstatnená. 
 
 
 
Úloha č. 08/185: Zaslať oznámenie o vybavení sťažnosti sťažovateľovi Ing. Ľudmile Heskovej 
a spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava. 
T: 26.04.2005       Z: LO 
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K bodu 10/  
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 20/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice TV Markíza 
(monitorovaný program/deň: Kakaosobota /22.01.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-08/10.176.1: 
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 č. 20/2005/TV o monitorovaní 
televízneho vysielania TV Markíza začína správne konanie voči vysielateľovi Markíza – Slovakia 
spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s porušením 
povinnosti označiť sponzora na začiatku a na konci programu „Kakaosobota“ dňa 22.01.2005.  
 
Úloha č. 08/186.1: 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: 03.05.2005       Z: PKO 
 
Uznesenie č. 05-08/10.176.2: 
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. 20/2005/TV o monitorovaní 
televízneho vysielania TV Markíza začína správne konanie voči vysielateľovi Markíza – Slovakia 
spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 35 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s prerušením 
detského programu „Kakaosobota“ zaradením reklamy dňa 22.01.2005. 
 
Úloha č. 08/186.2: 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: 03.05.2005       Z: PKO 
 
Uznesenie č. 05-08/10.176.3: 
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 č. 20/2005/TV o monitorovaní 
televízneho vysielania TV Markíza začína správne konanie voči vysielateľovi Markíza – Slovakia 
spol. s r.o., vo veci možného porušenia 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na čl. VI. 
ods. 4 JSO, v súvislosti s odvysielaním upútavkového bloku na filmy „Zakázané ovocie“, „Sedem“ 
a program „Láskanie“ dňa 22.01.2005 o cca 6:59 hod. 
 
 
Úloha č. 08/186.3: 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: 03.05.2005       Z: PKO  
 
K bodu 11/  
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
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Správa č. 25/2005/TV o monitorovaní STV 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá SuperStar - Rozhodnutie/11.03.2005) 
Vysielateľ:  Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-08/11.177: 
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.25/2005/TV o monitorovaní STV 
začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona STV, vo veci možného porušenia  § 3 
písm. f) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s prerušením programu „Slovensko hľadá Superstar – 
Rozhodnutie“ prezentáciou sponzora programu, dňa 11.03.2005. 
 
Úloha č. 08/187: 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:.03.05.2005       Z: PKO 
 
K bodu 12/  
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.405/43-2005  zo dňa 18.02.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie programu NOVINY (príspevok o psích zápasoch) dňa 15.02.2005  
Správa o šetrení sťažnosti č.405/43-2005 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-08/12.178: 
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. 405/63-2005 
začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o psích zápasoch 
v programe  Noviny dňa 15.02.2005.    
 
Úloha č. 08/188.1:  
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: 03.05.2005                                                                  Z: PKO 
 
Úloha č. 08/188.2: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 29.04.2005                                                                                 Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 491/53-2005 zo dňa 2.03.2005   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Spravodajský magazín ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 491/53-2005 smerujúcej proti vysielaniu Televízia Močenok 
Vysielateľ: Kabel TV Močenok, s. r.o., Močenok  číslo licencie: T/97 
 
Uznesenie č. 05-08/13.179: 
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Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ 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 491/53-2005 
začína správne konanie voči vysielateľovi Kabel TV Močenok, s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neoddelením názorov a hodnotiacich komentárov od 
informácií spravodajského charakteru v príspevku informujúcom o Vianočnej akadémii ZŠ 
v programe „Spravodajský magazín“ dňa 14.01.2005. 
 
Úloha č. 08/189.1: 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: 03.05.2005       Z: PKO 
 
Úloha č. 08/189.2: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 29.04.2005                                                                                 Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 343/33-2005 zo dňa 9.02.2005   sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Kreatívny ateliér ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 343/33-2005 smerujúcej proti vysielaniu STV - Dvojka 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 05-08/14.180: 
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. 343/33-2005, 
začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného 
porušenia  § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že  dňa 30.01.2005 o 15.32 hod. na 
programovom okruhu „Dvojka“ odvysielal program „Digital“, ktorý obsahoval informácie, ktoré 
mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa  § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.    
 
Úloha č. 08/190.1: 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: 03.05.2005       Z: PKO  
 
Úloha č. 08/190.2: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 29.04.2005                                                                                 Z: PgO 
 
Úloha č. 08/190.3:  Kancelária Rady  zrealizuje monitoring ďalšieho programu Digital. 
T: 07.06.2005       Z: PgO   
  
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 503/54-2005, 441/51-2005 a 446/52-2005 z dní 23.02. a 2.03.2005                                                               
sťažovatelia: fyzická osoba, právnická osoba 
(na vysielanie programu Slovensko hľadá Superstar) 
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Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005 a 446/52-2005 smerujúcich proti vysielaniu 
STV 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 05-08/15.181.1: 
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. 503/54-2005; 
444/51-2005 a 446/52-2005, 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 
5.11.2004 prerušil reklamným blokom program „Slovensko hľadá SuperStar“ vysielaný o cca 20.00 
hod.. 
 
Uznesenie č. 05-08/15.181.2: 
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. 503/54-2005; 
444/51-2005 a 446/52-2005, 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 
12.11.2004 prerušil reklamným blokom program „Slovensko hľadá SuperStar“ vysielaný o cca 20.00 
hod..   
 
Uznesenie č. 05-08/15.181.3: 
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 šetrení sťažností č. 503/54-2005; 
444/51-2005 a 446/52-2005, 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 
19.11.2004  prerušil reklamným blokom program „Slovensko hľadá SuperStar“ vysielaný o cca 20.00 
hod..  
 
Uznesenie č. 05-08/15.181.4: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 503/54-2005; 
444/51-2005 a 446/52-2005, 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 
26.11.2004  prerušil reklamným blokom program „Slovensko hľadá SuperStar“ vysielaný o cca 20.00 
hod..   
 
Uznesenie č. 05-08/15.181.5: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 503/54-2005; 
444/51-2005 a 446/52-2005, 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 
18.2.2005 prerušil reklamným blokom program „Slovensko hľadá SuperStar“ vysielaný o cca 20.00 
hod..   
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Uznesenie č. 05-08/15.181.6: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 503/54-2005; 
444/51-2005 a 446/52-2005, 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 
25.2.2005 prerušil reklamným blokom program „Slovensko hľadá SuperStar“ vysielaný o cca 20.00 
hod..   
 
Úloha č. 08/191.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania začatie správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 03.05.2005       Z: PKO 
 
Úloha č. 08/191.2: Kancelária Rady zašle sťažovateľom informáciu o začatí správneho konania. 
T: 29.04.2005                                                                                 Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 604/64-2005 zo dňa 16.03.2005   sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny: príspevok „Hrušovský na zozname!“) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 604/64-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-08/16.182: 
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. 604/64-2005 
začína správne konanie voči vysielateľovi  vo veci možného porušenia § 16 písm. b ) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 7.03.2005 
odvysielal príspevok „Hrušovský na zozname!“, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť.  
 
Úloha č. 08/192.1: 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: 03.05.2005       Z: PKO 
 
Úloha č. 08/192.2: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 29.04.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 522/60-2005 zo dňa 4.03.2005   sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie upútavkového bloku Marec z 11.03.2005 na Jednotke ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 522/60-2005  smerujúcej proti vysielaniu STV 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava     
 
Uznesenie č. 05-08/17.183: 
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., po prerokovaní Správy o prešetrení sťažnosti č. 522/60-2005 
smerujúcej proti Slovenskej televízii začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona 
STV, vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním 
upútavkového bloku „Marec“ bez zohľadnenia vekovej vhodnosti programu pri jeho zaradení do 
vysielania a bez použitia jednotného systému označovania dňa 11.03.2005 o cca. 20.06 hod. 
 
Úloha č. 08/193.1: 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: 03.05.2005       Z: PKO 
 
Úloha č. 08/193.2: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 29.04.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 315/39-2005 (bod 2 až 5) a 445/49-2005 (bod 1) z dní  8.2.2005 a 23 2.2005                                                
Sťažovatelia: právnická osoba, fyzická osoba 
(na vysielanie Jednotky v dňoch 28.01.2005, 1.02.2005, 4.02.2005) 
Správa o prešetrení sťažností č. 315/39-2005 (bod 2 až 5) a 445/49-2005 (bod 1)  
smerujúcich proti Slovenskej televízii  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona              
 
Uznesenie č. 05-08/18.184.1: 
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. 315/39-2005 
(bod 2 až 5) a 445/49-2005 (bod 1) smerujúcich proti Slovenskej televízii začína správne konanie voči 
vysielateľovi na základe zákona STV, vo veci možného porušenia § 16 písm. k) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti so zmenami loga programovej služby na iné logo (blikajúca hviezdička), čím mohol 
porušiť povinnosť trvalo označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým 
symbolom (logom) okrem vysielania reklamy a telenákupu, počas vysielania programu  Slovensko 
hľadá Superstar dňa 4.02.2005. 
 
Úloha č. 08/194.1: 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: 03.05.2005                                                               Z: PKO 
 
Uznesenie č. 05-08/18.184.2: 
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. 315/39-2004 
(bod 2 až 5) a 445/49-2005 (bod 1) smerujúcich proti Slovenskej televízii začína správne konanie voči 
vysielateľovi na základe zákona STV, vo veci možného porušenia § 16 písm. k) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s porušením povinnosti pri vysielaní televíznej programovej služby trvalo označiť na 
obrazovke svoju  programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) okrem 
vysielania reklamy a telenákupu, počas vysielania druhej a tretej časti programu Slovensko hľadá 
Superstar, ako aj počas programu Slovensko hľadá Superstar - Rozhodnutie dňa 28.01.2005. 
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Úloha č. 08/194.2: 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: 03.05.2005                                                                                Z: PKO 
 
Uznesenie č. 05-08/18.184.3: 
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. 315/39-2004 
(bod 2 až 5) a 445/49-2005 (bod 1) smerujúcich proti Slovenskej televízii začína správne konanie voči 
vysielateľovi na základe zákona STV, vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s neoddelením začiatku reklamného bloku od inej časti programovej služby dňa 1.02.2005 
o cca 21.20 hod.. 
 
Úloha č. 08/194.3: 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: 03.05.2005                                                          Z: PKO 
 
Úloha č. 08/194.4: Kancelária Rady zašle sťažovateľom informáciu o začatí správneho konania. 
T: 29.04.2005                                                                                 Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 342/32-2005 zo dňa 9.02.2005   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Je to možné?! z 3.02.2005 na TV Markíza) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 342/32-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-08/19.185: 
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. 342/32-2005, vedenú voči 
vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 08/195: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  29.04.2005                                                                               Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 19/05/TV o monitorovaní vysielania Informačného mesačníka SBD III. Košice 
(monitorované dni:18.02., 25.02.2005) 
Vysielateľ: SBD III. Košice     číslo licencie: T/36 
 
Uznesenie č. 05-08/20.186: 
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. 19/2005/TV o monitorovaní Informačného mesačníka 
SBD III. Košice konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 18.02.2005 a 25.02.2005 
vysielateľa SBD III., s licenciou č. T/36  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
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Úloha č. 08/196:  Kancelária Rady zašle vysielateľovi (SBD III., Košice) uznesenie Rady. 
T: 29.04.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 16/05/TV o monitorovaní vysielania Káblovej televízie Bánov 
(monitorované dni: 9. a 12.02.2005) 
Vysielateľ: Káblová televízia – Bánov s.r.o.   číslo licencie: T/145 
 
Uznesenie č. 05-08/21.187: 
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. 16/2005/TV o monitorovaní televízneho vysielania 
Káblovej televízie Bánov konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 9.02. a 12.02.2005 
vysielateľa Káblová televízia - Bánov s.r.o., s licenciou č. T/145 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
 
Úloha č. 08/197: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Káblová televízia - Bánov s.r.o.,) uznesenie 
Rady. 
T: 29.04.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.4/05/Ro o monitorovaní vysielania Beta Rádia 
(monitorované dni:18.02., 19.02.2005) 
Vysielateľ: Rádio Beta Prievidza, s.r.o.    číslo licencie: R/76  
 
Uznesenie č. 05-08/22.188: 
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/RO o monitorovaní Beta Rádia konštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní za obdobie 18.02.2005 a 19.02.2005 vysielateľa Rádio Beta Prievidza, 
s.r.o., s licenciou č. R/76 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 08/198: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Rádio Beta Prievidza) uznesenie Rady. 
T: 29.04.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 23/05/TV o monitorovaní vysielania NTV Nesvady 
(monitorované dni: 28.02. a 7.03.2005) 
Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o., Nesvady   číslo licencie: T/128 
 
Uznesenie č. 05-08/23.189:  
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. 23/2005/TV z monitorovania vysielania NTV Nesvady 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 28.02. a 7.03.2005 vysielateľa NTV Nesvady 
s.r.o., s licenciou č. T/128 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 08/199: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (NTV Nesvady s.r.o.) uznesenie Rady. 
T: 29.04.2005                                                                                Z: PgO 
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K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 445/49-2005 (bod 2)  zo dňa 23.02.2005  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie reklamy na Jednotke a Dvojke dňa 28.01.2005 v čase od 20.00 - 21.00 h) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 445/49-2005 (bod 2)   smerujúcej proti vysielaniu STV  
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-08/24.190: 
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. 445/49-2005 (bod 2), vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona – Slovenskej televízii a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 08/200: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  29.4.2005                                                                               Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 551/62-2005 zo dňa 10.3.2005   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny: príspevok „Bitka v školách“ ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 551/62-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-08/25.191: 
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. 551/62-2005, vedenú voči 
vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 08/201: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T:  29.04.2005                                                                               Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 208/19-2005  zo dňa  25.01.2005   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Ranný blok Rádia Max ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 208/19-2005   smerujúcej proti vysielaniu Rádia MAX 
Vysielateľ: MAX MEDIA s.r.o.     číslo licencie: R/36 
 
Uznesenie č. 05-08/26.192: 
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. 208/19-2005, vedenú voči 
vysielateľovi MAXMEDIA, s.r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
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Úloha č. 08/202: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.04.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 438/50-2005  zo dňa 23.02.2005   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z 16.02.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 438/50-2005 smerujúcej proti vysielaniu STV - Jednotka 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe  zákona 
 
Uznesenie č. 05-08/27.193: 
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. 438/50-2005, vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 08/203:  Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.04.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
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/dni: „Dievča za milión“, 11.09. a 18.09.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-08/28.194: 
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. 336-
PgO/O-1679/2004, spoločnosť MAC TV, s.r.o. ,Bratislava   

opakovane porušil povinnosť ustanovenú v § 38 ods.  2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
tým, 

že dňa 11.9 a 18.9.2004 od 20.00 hod. do 21.00 hod. odvysielala program „Dievča za milión“  bez 
označenia sponzorov programu na začiatku a na konci programu,   
 
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 38 ods.  2 zákona č. 308/2000 Z. z.. 

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. e) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 20 000,-Sk, slovom dvadsaťtisíc 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. 
 
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 20.000.- Sk za opakované porušenie ustanovení § 38 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z.. 
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Úloha č. 08/204.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19.05.2005       Z: PKO 
 
Úloha č. 08/204.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  29.04.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 76-PgO/O-474/2005 zo dňa 22.03.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2035/131-2004 
(dodržiavanie §  39 ods. 4  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/dni: „Dievča za milión“, 11.09. a 18.09.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-08/29.195: 
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 konania č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 76-PgO/O-
474/2005 vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava podľa § 30 písm. h/ zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

zastavuje, 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Úloha č. 08/205.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
zastavenie správneho konania účastníkovi konania  MAC TV s.r.o., Bratislava.
T: 19.05.2005                                                                          Z:PKO 
 
Úloha č. 08/205.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  29.04.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 334-PgO/O-1677/2004 zo dňa 26.10.2004 
Doplnenie: Správa č. 56/2004/TV o monitorovaní vysielania Infokanála Vares pre Dudince 
a Hontianske Moravce 
(dodržiavanie §  16 písm. e)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: Vares, s.r.o.      číslo licencie: T/96 
 
Uznesenie č. 05-08/30.196: 
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. 334-PgO/O-
1677/2004, VARES s.r.o., Banská Bystrica 

 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 
Infokanál Vares z dní 25.6. a 26.6.2004  
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Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z.. 
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. 
 
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 10 000,- Sk, za opakované porušenie ustanovení § 16 písm. 
e) zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 
Úloha č. 08/206: 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: 19.05.2005       Z: PKO 
 
K bodu 31/ 
Návrh na uloženie sankcie  - pokuty a v časti  zastavenie správneho konania  
SK č.: 72-PgO/O-467/2005 zo dňa 22.03.2005  
Doplnenie: Správa č. 21/2005/TV o monitorovaní TV Markíza  
(dodržiavanie § 19 ods. 1, ods. 2 písm. d), § 20 ods. 1, ods. 3 a ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Mojsejovci“, 20.03.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-08/31.197.1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 72-
PgO/O-467/2005 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.,  Blatné porušil povinnosť 
ustanovenú v § 19 ods. 1 a ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
že dňa 20.3.2005 o cca 20.00 hod. odvysielal program „Mojsejovci“, ktorý spôsobom svojho   
spracovania  a   svojím  obsahom   zasahoval  do  ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd 
iných a ktorý  zobrazoval  osoby   vystavované  fyzickému  a  psychickému utrpeniu spôsobom,  ktorý 
sa považuje za  neoprávnený zásah do ľudskej  dôstojnosti. 
 
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k  porušeniu § 19 ods. 1 a ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 
Z.z.. 
 

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. g) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 1 000 000,- Sk, slovom jedenmilión 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. 
 
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 1 000 000,- Sk,  za porušenie ustanovení § 19 ods. 1 a ods. 
2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.. 
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Uznesenie č. 05-08/31.197.2: 
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. 72-
PgO/O-467/2005 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné porušil povinnosť 
ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 tým, 
že dňa 20.3.2005 o cca 20.00 hod. odvysielal program „Mojsejovci“, ktorý by mohol svojim obsahom 
ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie 
a emocionálny stav. 
 
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k  porušeniu § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 

za čo mu ukladá 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 900 000,- Sk, slovom deväťstotisíc 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. 
 
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 900 000,- Sk,  za porušenie ustanovení § 20 ods. 3 zákona 
č. 308/2000 Z.z.. 
 
Uznesenie č. 05-08/31.197.3: 
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. 72-
PgO/O-467/2005 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.,  Blatné opakovane porušil 
povinnosť ustanovenú v § 20  ods.  5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

tým, 
že pri klasifikácii programu „Mojsejovci“, odvysielaného dňa 20.3.2005 o cca 20.00 hod., neuplatnil 
Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 určila 
Rada, 
 
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k  porušeniu § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 

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 100 000,- Sk, 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. 
 
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 100 000,- Sk,  za opakované porušenie ustanovení § 20 
ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 
Úloha č. 08/207.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií – pokút a doručí ho účastníkovi konania 
spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o., Blatné. 
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T: 19.05.2005                                                              Z: PKO 
 
Uznesenie č. 05-08/31.197.4: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 72-PgO/O-
467/2005 vedené voči MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., v časti týkajúcej sa možného porušenia § 
20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov 

zastavuje, 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Úloha č. 08/207.2: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
zastavenie konania účastníkovi konania  Markíza – Slovakia, spol. s r.o..                                                                          
T: 19.05.2005       Z: PKO 
 
K bodu 32/ 
Návrh na uloženie sankcie  - upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 406-PgO/O-56/2005 zo dňa 21.12.2004  
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitororingu spravodajstva televíznych staníc STV, TV 
Markíza, JOJ a TA3 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 07.10.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
       
Uznesenie č. 05-08/32.198: 
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. 406-PgO/O-
56/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   

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

tým, že neoddelil názory a hodnotiace komentáre od informácií spravodajského charakteru v príspevku 
„Minister na koberec“ v programe Televízne noviny dňa 7.10.2004, 

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. 08/208: 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: 19.05.2005       Z: PKO 
 
K bodu 33/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 405-PgO/O-55/2005 zo dňa 21.12.2004  
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitororingu spravodajstva televíznych staníc STV, TV 
Markíza, JOJ a TA3 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 16.09.2004) 
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ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-08/33.199: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 405-PgO/O-
55/2004 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

zastavuje, 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Úloha č. 08/209: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 19.05.2005       Z: PKO 
 
K bodu 34/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 407-PgO/O-57/2005 zo dňa 21.12.2004  
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitororingu spravodajstva televíznych staníc STV, TV 
Markíza, JOJ a TA3 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 11.10.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-08/34.200: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 407-PgO/O-
57/2004 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

zastavuje, 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Úloha č. 08/210: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 19.05.2005       Z: PKO 
 
K bodu 35/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 408-PgO/O-58/2005 zo dňa 21.12.2004  
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitororingu spravodajstva televíznych staníc STV, TV 
Markíza, JOJ a TA3 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 20.09.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-08/35.201: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 408-PgO/O-
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58/2004 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

zastavuje, 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Úloha č. 08/211: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 19.05.2005       Z: PKO 
 
K bodu 36/ 
Návrh na uloženie sankcie  - pokuty  
SK č.: 343-PgO/O-1769/2004 zo dňa 9.11.2004  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2082/133-2004  
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4,5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: Vadkerti talkshow, 13.09.2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-08/36.202.1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 343-
PgO/O-1769/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,  porušil povinnosť ustanovenú v 
§ 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
že dňa 13.09.2004 o cca 17.35 hod a dňa 14.09.2004 o cca 9.05 hod. (repríza) odvysielal program 
„Vadkerti talkshow“, ktorý by svojim obsahom mohol ohroziť fyzický, psychický alebo morálny 
vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav. 
 
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k  porušeniu § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 

za čo mu ukladá 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške  50 000,- Sk, slovom päťdesiattisíc 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. 
 
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 50 000,- Sk,  za porušenie ustanovení § 20 ods. 3 zákona č. 
308/2000 Z.z.. 
 
Uznesenie č. 05-08/36.202.2: 
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. 343-
PgO/O-1769/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,  porušil povinnosť ustanovenú v 
§ 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 

tým, 
že dňa 13.09.2004 o cca 17.35 hod a dňa 14.09.2004 o cca 9.05 hod. (repríza) odvysielal program 
„Vadkerti talkshow“, bez zohľadnenia jeho vekovej vhodnosti pre maloletých pri jeho zaradení do 
programu, 

za čo mu ukladá 
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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.“ 
 
Uznesenie č. 05-08/36.202.3: 
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. 343-
PgO/O-1769/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia, opakovane porušil povinnosť 
ustanovenú v § 20  ods.  5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

tým, 
že pri klasifikácií programu „Vadkerti talkshow“, odvysielaného dňa 13.09.2004 o cca 17.35 hod. 
a dňa 14.09.2004 o cca 9.05 hod. v repríze, neuplatnil Jednotný systém označovania programov 
v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. určila Rada, 
 
Rada hlasovaním rozhodla, že došlo k opakovanému porušeniu § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 

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 20 000,- Sk, dvadsaťtisíc 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. 
 
Rada hlasovaním rozhodla o výške pokuty 20 000,- Sk,  za opakované porušenie ustanovení § 20 ods. 
5 zákona č. 308/2000 Z.z.. 
 
Úloha č. 08/212.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií – pokút a upozornenia na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii 
T: 19.05.2005                                                            Z: PKO 
 
Úloha č. 08/212.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  29.04.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
Rôzne: 
 
1/ Správa z DPC - Prehliadka tvorby lokálnych TV staníc Slovenska, Martin. 
Rada sa oboznámila so správou z DPC - Prehliadky tvorby lokálnych TV staníc Slovenska, ktorá sa 
konala v Martine a berie ju na vedomie. 
 
2/ Správa zo ZPC – 3.zasadnutie implementačnej  skupiny MHP, Brusel. 
Rada sa oboznámila so správou zo ZPC – 3. zasadnutia implementačnej  skupiny MHP, Brusel a berie 
ju na vedomie. 
 
3/ Návrh na ZPC – 4.zasadnutie implementačnej skupiny MHP, Brusel 
Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom na zahraničnú pracovnú cestu na 4. 
zasadnutie implementačnej skupiny MHP, Brusel v dňoch 25.-26.04.2005 a súhlasí s uskutočnením 
tejto pracovnej cesty podľa predloženého návrhu pracovníkom kancelárie Rady JUDr. Igorom 
Chovanom. 
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4/ Návrh na DPC – Konferencia pri príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva. 
Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom na pracovnú cestu na Konferenciu pri 
príležitosti Svetového dňa duševného vlastníctva v Banskej Bystrici dňa 26.04.2005 a súhlasí s 
uskutočnením tejto pracovnej cesty podľa predloženého návrhu pracovníkom kancelárie Rady Mgr. 
Ľubošom Kuklišom. 
 
5/ Oprava nesprávností uznesení RVR 
 
Uznesenie č. 05-08/37.203.5: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje opravu uznesení č. 05-04/18.085/5, 05-07/14.144.1, 05-
07/14.144.2. 
 
Uznesenie č. 05-04/18.085/5 znie nasledovne:  
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 28.01.2005 prerušil reklamným blokom program Slovensko hľadá Superstar.  
  
Uznesenie č. 05-07/14.144.1 znie nasledovne:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o prešetrení sťažnosti č. 250/26-2005 
smerujúcej proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona 
Slovenskej televízii vo veci možného porušenia  § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 15.01.2005 o cca 13:07 hod. odvysielal program XXL, obsahujúci informácie, ktoré 
mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.    
 
Uznesenie 05-07/14.144.2 znie nasledovne:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o prešetrení sťažnosti č. 250/26-2005 
smerujúcej proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona 
Slovenskej televízii vo veci možného porušenia  § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 15.01.2005 o cca 13:07 hod. odvysielal program XXL, pri ktorom  nesprávne uplatnil 
jednotný systém označovania programov.    
 
6/ Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu pre RVR na rok 2006 a návrh rozpočtu RVR na rok 2007 
a 2008. 
 
Uznesenie č. 05-08/37.204.6: Rada sa oboznámila z rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu pre 
RVR na rok 2006 a návrhom rozpočtu RVR na rok 2007 a 2008. 
  
7/ Vyhlásenie výberového konania. 
 
Uznesenie č. 05-08/37.205.7: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o  udelenie/zmeny 
licencií na terestriálne vysielanie a o udelenie/zmenu licencií na terestriálne digitálne vysielanie podľa 
§ 48 ods. 1 a 3 zákona č. 308/2000 Z. z.. Konania o udelenie/zmenu licencií na terestriálne digitálne 
vysielanie sa budú viesť osobitne na jednotlivé zložky multiplexu na frekvencii, ktoré sú určené na 
vysielanie televíznych alebo rozhlasových programových služieb. Ostatné konania sa budú viesť 
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osobitne na každú jednotlivú frekvenciu. Rada poveruje predsedníčku Rady zabezpečením 
administratívnych a technických úkonov spojených s vyhlásením výberového konania. 
 
 
 
 
 
V Bratislave dňa 19.04.2005 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Andrej Holák 
Overila: Jana Žitňanská 
 
 
        Valéria Agócs 
       predsedníčka Rady pre vysielanie 
                                                                                     a retransmisiu 
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