
Zápisnica č. 09/2005 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa  10.05.2005 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Peter Voloch 
Overovateľ: Peter Abrahám 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program: 
 1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 83-LO/D-668/2005 zo dňa 29.03.2005   
vo veci oznámenia držiteľa licencie č. T/145 zmeny časového rozsahu vysielania a zmeny právnych 
skutočností spoločnosti.  
ÚK: Káblová televízia Bánov, s.r.o., Bánov 
Predkladá: LO         
 
3/ SK: 78-LO/D-636/2005 zo dňa 18.03.2005   
vo veci žiadosti držiteľa licencie č. T/149 o zmenu programovej štruktúry z dôvodu zmeny podielov 
programových typov a  zmeny časového rozsahu vysielania . 
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou 
Predkladá: LO         
 
4/ SK: 159-LO/D-1015/2003 zo dňa 19.11.2002 
vo veci žiadosti o zmenu licencie z dôvodu zníženia územného rozsahu o frekvenciu 96,5 MHz 
Ružomberok 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
Predkladá: LO         
 
5/ SK: 108-LO/D-681/2005 zo dňa 30.03.2005 
vo veci  oznámenia zmeny údajov  
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
Predkladá: LO         
 
6/ SK: 96-LO/D-791/2005 zo dňa 12.04.2005 
vo veci  zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/92 
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou 
Predkladá: LO         
 
7/ Návrh na začatie správneho  konanie vo veci možného uloženia pokuty podľa § 67 ods. 9 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
ÚK: TV-SKV, s.r.o., Snina 
Predkladá: LO         
 
8/ SK: 110-LO/D-714/2005 zo dňa 04.04.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/123 
ÚK: TV Poprad, s.r.o., Poprad 
Predkladá: LO         
 
9/ SK: č. 196-LO/D-1255/2003 zo dňa 17.06.2003 
vo veci  oznámenia zmeny údajov uvedených v licencii č. T/100 
ÚK: Dúbravská televízia, s.r.o., Bratislava 
Predkladá: LO         



10/ SK: 105-LO/D-790/2005 zo dňa 12.04.2005   
vo veci oznámenia držiteľa licencie č. TKR/27 o  zmene skladby televíznych programových služieb na 
území miest Martin, Vrútky a obce Sučany.  
ÚK: MARTICO s.r.o., Martin       
 
11/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 24/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice Kysucké televízne vysielanie 
(monitorované dni: 10. a 12.03.2005) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Podvysoká     číslo licencie: T/101 
Predkladá: PgO         
 
12/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 26/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice  
(monitorované dni 3. a. 4.04.2005) 
Vysielateľ: Carisma, s.r.o., Dvory nad Žitavou    číslo licencie: T/115 
Predkladá: PgO         
 
13/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 31/2005/TV o monitorovaní vysielania STV 
(monitorovaný deň: 30.4.-1.5.2005 - MSĽH) 
Vysielateľ: Slovenská televízia-vysielateľ na základe zákona            
Predkladá:  PgO        
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.648/70-05 a 686/72-05 z dní 11.3. a 18.3.2005                                                               
sťažovateľ: fyzická/právnická osoba 
(na vysielanie programu Slovensko hľadá Superstar) 
Správa o šetrení sťažností č.648/70-05 a 686/72-05 smerujúcich proti vysielaniu Slovensko hľadá 
Superstar 
Vysielateľ: STV - vysielateľ na základe zákona 
Predkladá:  PgO        
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.  581/66-2005 zo dňa   15.3.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z 2.3.2005 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 581/66-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia     
Predkladá:  PgO        

 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 537/61-2005 zo dňa 7.3.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri zo 16.2.2005 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 537/61-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava     
Predkladá:  PgO        
 
 
 
 



17/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 337/42-2005 zo dňa 14. 2. 2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Pod lampou na Dvojke ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 337/42-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: 
Predkladá:  PgO        
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 594/65-2005 zo dňa 16.3.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Kamarát do dažďa) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 594/65-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné      číslo licencie: T/41 
Predkladá:  PgO        
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 512/57-2005 zo dňa 4. 3. 2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Extra) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 512/57-2005  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: 
Predkladá:  PgO        
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 312/34-2005, 313/31-2005, 387/46-2005, 386/45-2005, 385/44-2005, 389/48-2005, 
388/47-2005 zo dňa 7.2., 8.2. a 16.2. 2005   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Paľba ) 
Správa o šetrení sťažností č. 312/34-2005, 313/31-2005, 387/46-2005, 386/45-2005, 385/44-2005, 
389/48-2005, 388/47-2005   smerujúcej proti vysielaniu Televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
Predkladá:  PgO        
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 549/59-2005 zo dňa 9.3.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie reklamy na zápas Chelsea-Barcelona) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 549/59-2005  
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.      číslo licencie: R/66 
Predkladá:  PgO        
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.13/05/TV o monitorovaní vysielania Svätojurskej televízie 
(monitorovaný deň: 13.02.,16.02.,20.02.,23.02. a 27.02.2005) 
Vysielateľ: TV COM, s.r.o.      číslo licencie: T/119 
Predkladá:  PgO        
 
23/ Kontrolný monitoring 
Správa č.28/05/TV o monitorovaní vysielania Televízie Turiec 
(monitorovaný deň: 4.,5.,6. a 8. apríla 2005) 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o. Martin    číslo licencie: T/73 
Predkladá:  PgO        
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 2/05/RO o monitorovaní vysielania Rádia Twist 
(monitorovaný deň: 29.01.,30.01. a 31.01.2005) 
Vysielateľ: Rádio Twist, a.s. Bratislava     číslo licencie: R/70 
Predkladá:  PgO        
 



 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č.18/05/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR 
(monitorovaný deň: 16.02. a 25.02.2005) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.     číslo licencie: T/108 
Predkladá:  PgO        
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.27/05/TV o monitorovaní vysielania TV JOJ 
(monitorovaný deň: 4.3.,5.3.,6.3.2005) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
Predkladá:  PgO        
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 5/2005/Ro o monitorovaní vysielania Rádio EXPRES 
(monitorovaný deň: 8.-11.2.2005) 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.      číslo licencie: R/66 
Predkladá:  PgO        
 
28/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 490/55-05 zo dňa 2.03.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu S.O.S. na Jednotke ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 490/55-05 smerujúcej proti vysielaniu STV 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie:  
Predkladá:  PgO        
 
29/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 360-PgO/O-1816/2004 zo dňa 23.11.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2267/144-2004 a 2274/145-2004 
(dodržiavanie §  20 ods. 3,4,5  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Sladká Valentína“, 15.10.2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
Predkladá:  PKO        
 
30/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 399-PgO/O-49/2004 zo dňa 21.12.2004 
Doplnenie: Správa č. 72/2004/TV o monitorovaní TV JOJ 
(dodržiavanie §  19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Noviny“, 01.11.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39 
Predkladá:  PKO        
 
31/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 374-PgO/O-1917/2004 zo dňa 26.10.2004 
Doplnenie: Správa č. 67/2004/TV o monitorovaní televíznej programovej služby „Teraz-dnes-tu“ 
(dodržiavanie §  36 ods. 1 a 3  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KID, a.s.        číslo licencie: T/46 
Predkladá:  PKO        
 
32/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 402-PgO/O-52/2004 zo dňa 21.12.2004 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitororingu spravodajstva televíznych staníc STV, TV 
Markíza, TV JOJ a TA3 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Noviny“, 26.09.2004) 



ÚK: MAC TV s. r.o.       číslo licencie: T/39 
Predkladá:  PKO        
 
33/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 363-PgO/O-1833/2004 zo dňa 23.11.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2209/140-2004 
(dodržiavanie § 20 ods. 3,5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 06.10.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
Predkladá:  PKO        
 
34/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 361-PgO/O-1831/2004 zo dňa 23.11.2004 
Doplnenie: Správa č. 60/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice v obciach Breza, Čeladice, Dolný 
Hričov a Danišovce 
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: logo 20.,27.9.2004) 
ÚK: PROGRES - Telekomunikačné systémy, s.r.o.   číslo licencie: T/155 
Predkladá:  PKO        
 
35/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 362-PgO/O-1832/2004 zo dňa 23.11.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2209/140-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. c) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 18.10.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
Predkladá:  PKO        
 
36/ Rôzne 
 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 212 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu dnešného 
zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 05-09/1.206: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
K bodu 2/  
SK: 83-LO/D-668/2005 zo dňa 29.03.2005   
vo veci oznámenia držiteľa licencie č. T/145 zmeny časového rozsahu vysielania a zmeny právnych 
skutočností spoločnosti.  
ÚK: Káblová televízia Bánov, s.r.o., Bánov 
 
Uznesenie č. 05-09/2.207: 
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. 83-LO/D-668/2005 zo dňa 29.03.2005 posúdila oznámenie o zmene 
licencie  č. T/145 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
Káblová televízia - Bánov s.r.o.  
( v skratke: KTB, s.r.o. )  
Hviezdoslavova 34 
941 01 Bánov 
z dôvodu zmeny  programovej skladby, časového rozsahu vysielania a zmeny právnych skutočností 



spoločnosti 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/145 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/145/2002 zo dňa 28.05.2002 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
1. V článku I., bod 3. sa mení a znie:  
„ Časový rozsah vysielania: 22,5 hod. mesačne, z toho:  4,5 hod obrazové vysielanie  
       18 hod. videotextové vysielanie“ 
 
2. Článok  II., sa mení a znie: 
“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 Nitra zo dňa 
14.02.2005, vložka číslo: 12721/N 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 14.02.2005, vložka číslo: 12721/N“. 

 
3. 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 29.03.2005 (č.p.d. 668/2005) 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 75% 
2. Programy: min. 25 % 

b) Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 33 % 
2. Publicistika:  

2.1 Politická publicistika: 0 % 
2.2 Ostatná publicistika: 44 % 

3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0% 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 12 % 
9. Športové programy: 11 % “ 

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%.” 

 
 
Úloha č. 09/213:  
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č.83-LO/D-668/2005, zašle ho účastníkovi 
konania spoločnosti Káblová televízia Bánov, s.r.o., a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
 T: 25.05.2005       Z: LO 
 
K bodu 3/  
SK: 78-LO/D-636/2005 zo dňa 18.03.2005   
vo veci žiadosti držiteľa licencie č. T/149 o zmenu programovej štruktúry z dôvodu zmeny podielov 
programových typov a  zmeny časového rozsahu vysielania . 
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou 



 
Uznesenie č. 05-09/3.208: 
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. 78-LO/D-636/2005 zo dňa 18.03.2005 posúdila žiadosť o zmenu licencie  č. 
T/149 na televízne tertestriálne  vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
TELECOM TKR, s.r.o.,  
Staničná č. 1329 
093 01 Vranov nad Topľou 
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. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu č. T/149 v znení rozhodnutia č. T/149/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
Článok III., bod 1. sa mení a znie takto: 

„1.  Podiely programových typov programovej služby TV B52  za bežný mesiac určené podľa 
programovej skladby uvedenej v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 18.03.2005 (č.p.d. 
636/2005) 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 50 % 
2. Programy: min. 50 % 

b)   Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 0,0 % 
2. Publicistika:  

2.1 Politická publicistika: 0,0 % 
2.2 Ostatná publicistika: 100 % 

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

 
Programová skladba a programové  typy  preberanej programovej služby JOJ sú vysielané  v súlade 
s licenciou   č. T/39 v znení neskoršie vykonaných zmien  držiteľa licencie, spol. MAC TV, s.r.o., 
Bratislava , okrem času vysielania programovej služby TV B52 ( 8,00-8,30 hod.  a 18,05-18,35 hod.)“. 
 
Úloha č. 09/214: 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 78-LO/D-636/2005, zašle ho účastníkovi 
konania a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
 T: 25.05.2005       Z:LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 159-LO/D-1015/2003 zo dňa 19.11.2002 
vo veci žiadosti o zmenu licencie z dôvodu zníženia územného rozsahu o frekvenciu 96,5 MHz 
Ružomberok 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-09/4.209: 
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. 159-LO/D-1015/2003 zo dňa 19.05.2003 posúdila žiadosť o zmenu 
licencie z dôvodu zníženia územného rozsahu o frekvenciu 96,5 MHz Ružomberok podľa § 51 ods. 4 
zákona č. 308/2000 účastníka konania, spoločnosti: 
D.EXPRES, a.s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 mení 
licenciu č. R/66 na rozhlasové  vysielanie nasledovne: 

 
V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 z 10.12.1998 v znení neskorších zmien sa časť  I., bod 6.8 
a časť IV., bod 2.8 vypúšťajú. 

 
Úloha č. 09/215:  
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 159-
LO/D-1015/2003, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava a vyžiada od 
neho frekvenčný list frekvencie 96,5 MHz Ružomberok. 
T: 25.05.2005       Z:LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 108-LO/D-681/2005 zo dňa 30.03.2005 
vo veci  oznámenia zmeny údajov  
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č.: 05-09/5.210 
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. 108-LO/D-681/2005 vedenom vo veci oznámenia zmeny údajov voči 
účastníkovi konania, spoločnosti: 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
po zistení a posúdení podkladov potrebných 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.  

 m e n í 
licenciu č. R/49 na rozhlasové  vysielanie nasledovne: 

 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 v znení neskorších zmien sa časť III. 
mení a znie:  

„III. 
 

Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby doručenej Rade dňa 
30.03.2005: 
1. Programové typy:  

1. Spravodajstvo – min. 3,1 % 
2. Publicistika  
-politická publicistika – 0 % 
-ostatná publicistika – min. 8,4 % 



3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou- 
-detské programy – min. 0 %“ 
-náboženské programy – min. 0 % 
-literárno-dramatické programy – min. 0 % 
-zábavné programy- min. 15 % 
-hudobné programy- min. 35 % 

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 
10 % 

3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený 
z celkového vysielacieho času: 0 %“. 

 
Úloha č. 09/216:  
Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 108-LO/D-681/2005 písomné vyhotovenie 
rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava) a zároveň ho vyzve na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 25.05.2005       Z: LO 
 
K bodu 6/ 
SK: 96-LO/D-791/2005 zo dňa 12.04.2005 
vo veci  zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/92 
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou 
 
Uznesenie č. 05-09/6.211: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 96-
LO/D-791/2005 zo dňa 12.04.2005 posúdila žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o 
registráciu  retransmisie č. TKR/92, doručenú Rade z dôvodu rozšírenia územného rozsahu, zmeny 
programovej ponuky základného súboru a zmeny počtu prípojok účastníka konania: 
Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou 
Svätoplukova 1601 
957 04 Bánovce nad Bebravou 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/92 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/92/1997 zo dňa 24.11.1997 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
 
1) Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa  
a) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 396/01-TN/KDS zo dňa 09.07.2001  

 - hlavná stanica - lokalita: Svätoplukova 1601, Bánovce nad Bebravou 
 b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 298/02-TN/KDS zo dňa 16.06.2002 

- hlavná stanica - lokalita: obec Zlatníky 
 c) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 506/03-TN/KDS zo dňa 15.12.2003 

- hlavná stanica - lokalita: obec Podlužany 
d) potvrdenia splnenia oznamovacej povinnosti z TÚ SR zo dňa 29.03.2005 

- hlavná stanica - lokalita: obec Uhrovec 
 

 2) Územný rozsah retransmisie:   
Bánovce nad Bebravou, Zlatníky, Podlužany, Uhrovec 
 



3) Počet  prípojok:   
a) KDS Bánovce nad Bebravou              2556 
b) KDS Zlatníky      148 
c) KDS Podlužany    182 
d) KDS Uhrovec     340 
Spolu       3226                 
 
4) Ponuka programových služieb:   
a) KDS Bánovce nad Bebravou 
 Základný súbor:  
  Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, MUSIC 
BOX, BTV, ČT 1, ČT 2, TV Prima, RTL, VOX, PRO 7, DISCOVERY, HALLMARK, GALAXIE 
SPORT, Nautik TV, EURONEWS 
 Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio TWIST,  Rádio Okey,  Rádio Dúha, N-Radio,  FUN Radio  
 Rozšírený súbor: - 
b) KDS Zlatníky 
 Základný súbor: 
  Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 
TV Prima, RTL, PRO 7, SAT 1, VIVA, Nautik TV 
  Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio TWIST,  Rádio Okey,  FUN Radio, Rádio Dúha, N-Radio 
 Rozšírený súbor: - 
c) KDS Podlužany 
 Základný súbor: 
  Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, MUSIC 
BOX, ČT 1, ČT 2, TV Prima, RTL, VOX, PRO 7, SAT 1, VIVA, EURONEWS, Nautik TV 
  Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio TWIST,  Rádio Okey,  FUN Radio, Rádio Dúha, N-Radio 
 Rozšírený súbor: - 
d) KDS Uhrovec 
            Základný súbor: 
  Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 
TV Prima, Spektrum, BTV, GALAXIE SPORT, VIVA, RTL, Nautik TV, Music Box 
                           Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; 
FUN Radio 
 
Úloha č. 09/217: 
V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vyhotoví 
rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/92 v SK: 96-LO/D-791/2005 zo dňa 12.04.2005 účastníkovi 
konania (Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou) a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 25.05.2005       Z:LO 
 
K bodu 7/ 
Návrh na začatie správneho  konanie vo veci možného uloženia pokuty podľa § 67 ods. 9 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
ÚK: TV-SKV, s.r.o., Snina 
 
Uznesenie č. 05-09/7.212: 
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 TV-SKV, s.r.o., Snina, vo veci možného uloženia sankcie 
z dôvodu neoprávneného prevádzkovania retransmisie prostredníctvom KDS v meste Snina.  
 



 
Úloha č. 09/218: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o začatí správneho konania a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti TV-SKV, s.r.o., Snina.  
T: 25.05.2005       Z:LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 110-LO/D-714/2005 zo dňa 04.04.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/123 
ÚK: TV Poprad, s.r.o., Poprad 
 
Uznesenie č. 05-09/8.213: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 110-LO/D-714/2005 zo dňa 04.04.2005 
posúdila žiadosť o zmenu licencie T/123 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 
Z.z. účastníka konania: 
TV Poprad, s.r.o. 
Podtatranská 1 
058 01 Poprad 
a z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie kanála 52 Poprad - Dubina a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

rozhodnutie: 
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/123 nasledovne:  
V čl. IV bod 1 rozhodnutia o udelení licencie č. T/123/2000 zo dňa 17.04.2000 v znení neskorších 
zmien a doplnení znie takto: 
 
„1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. 
Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným úradom SR, č.j. 5812/OSFS-02 
zo dňa 27.05.2002 a č.j. 971/10/2005 zo dňa 29.03.2005, ktorými sa vysielateľovi v súlade s plánom 
využitia frekvenčného spektra prideľuje: 
 
1/ Kanál:  55. kanál Poprad 
    Súradnice: 20 E 17 45, 49 N 04 14 (S-42) 
    Nadmorská výška: 717 m. n. m. 
    Maximálne vyžiarený výkon: 20 dBW 
    Obmedzenie výkonu v azimute: /270° - 290°/ na 10 dBW 
   /110° - 170°/ klopenie 0,5° 
    Výška stredu antény nad terénom: 35 m 
    Číslo frekvenčného listu: č.j. 5812/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
 
2/ Kanál:  52. kanál Poprad 
    Súradnice: 20 E 18 29, 49 N 00 37 (WGS84) 
    Nadmorská výška: 877 m. n. m. 
    Maximálne vyžiarený výkon: 80 W 
    Obmedzenie výkonu v azimute: /290° - 120°/ o 9 dB 
   /130° - 180°/ o 3 dB 
    Výška stredu antény nad terénom: 40 m 
    Číslo frekvenčného listu: č.j. 971/10/2005 zo dňa 29.03.2005“ 
 
 



 
Úloha č. 09/219: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 110-LO/D-
714/2005, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti TV Poprad, s.r.o., Poprad. a vyzve ho na 
zaplatenie správneho poplatku. 
T: 25.05.2005       Z:LO 
 
K bodu 9/ 
SK: č. 196-LO/D-1255/2003 zo dňa 17.06.2003 
vo veci  oznámenia zmeny údajov uvedených v licencii č. T/100 
ÚK: Dúbravská televízia, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-09/9.214: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ust. § 5 ods. 1 písm. 
a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z.z.o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa ust. § 71 zákona č. 
308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 196-LO/D-1255/2003 zo dňa 17.06.2003 posúdila žiadosť podľa 
ust. § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
Dúbravská televízia, spol. s r.o. 
Saratovská 2/A 
841 02 Bratislava 
z dôvodu zmeny právnych skutočností vysielateľa a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/100 nasledovne:  
1. V rozhodnutí o udelení licencie č. T/100/1998 zo dňa 14.09.1998 v znení neskorších zmien sa sídlo 
vysielateľa Dúbravská televízia, spol. s r.o., Bratislava mení a znie takto: 
 

„Saratovská ul. 2/A 
841 02 Bratislava“ 

 
2. Článok II znie : 

„II. 
Právne skutočnosti spoločnosti : 
1/  Údaje o osobách, ktoré  majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 

právach: Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.12.2004, 
oddiel: Sro, vložka číslo: 17689/B   

2/  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa výpisu 
z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.12.2004, oddiel: Sro, vložka číslo: 
17689/B“  

 
Úloha č. 09/220:  
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom konaní 196-LO/D-
1255/2003 zo dňa 17.06.2003, zašle ho účastníkovi konania – spoločnosti Dúbravská televízia, s.r.o., 
Bratislava a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 25.05.2005       Z:LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 105-LO/D-790/2005 zo dňa 12.04.2005   
vo veci oznámenia držiteľa licencie č. TKR/27 o  zmene skladby televíznych programových služieb na 
území miest Martin, Vrútky a obce Sučany.  
ÚK: MARTICO s.r.o., Martin    



 
Uznesenie č. 05-09/10.221: 
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. 105-LO/D-790/2005 zo dňa 
12.04.2005 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 v znení neskoršie 
vykonaných zmien sa menia a znejú takto: 
 
Článok IV. s názvom Ponuka programových služieb „sa v časti televíznych programových služieb  
mení takto :“ 
IV. Ponuka programových služieb:  
 

a) televízne programové služby:  
 
- mesto Martin a mesto Vrútky 

 
a) základná programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TELEVÍZIA TURIEC,   

MARTICO INFO,   JOJ,   MUSIC BOX, TA 3, ČT 1, ČT 2;  
 

                    b)  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 ,  
                    NTV MIR, NAUTIK TV, 

 
c)   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, ČT 2 , 

 
       -       obec Turčianska Štiavnička 

 
- STV 1, STV 2, ČT 1, EUROSPORT,  RTL 2, PRO 7, VOX,  TA 3, JOJ, MUSIC 

BOX, NAUTIK TV, ČT 2, TV MARKÍZA.“ 
 
 
Úloha č. 09/221: 
Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/27 v správnom konaní č. 105-LO/D-790/2005 a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 



T: 25.05.2005       Z:LO 
 
K bodu 11/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 24/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice Kysucké televízne vysielanie 
(monitorované dni: 10. a 12.03.2005) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Podvysoká     číslo licencie: T/101 
 
Uznesenie č.: 05-09/11.216.1 
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. 24/2005/TV z monitorovania 
Kysuckého televízneho vysielania začína správne konanie voči vysielateľovi OTS, spol., s r.o., vo veci 
možného porušenia § 16 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s trvalým neoznačovaním 
programovej služby nezameniteľným obrazovým symbolom (logom). 
 
Úloha č. 09/222.1:  
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: 24.05.2005      Z: PKO 
 
Uznesenie č.: 05-09/11.216.2 
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. 24/2005/TV z monitorovania 
Kysuckého televízneho vysielania začína správne konanie voči vysielateľovi OTS, spol., s r.o., vo veci 
možného porušenia § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti so skutočnosťou, že nevysielal 
v súlade s licenciou. 
 
Úloha č. 09/222.2:  
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: 24.05.2005      Z: LO 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 26/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice  
(monitorované dni 3. a. 4.04.2005) 
Vysielateľ: Carisma, s.r.o., Dvory nad Žitavou    číslo licencie: T/115 
 
Uznesenie č. 05-09/12.217 
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 Správa č. 26/2005/TV z monitorovania 
vysielania TV Carisma začína správne konanie voči vysielateľovi Carisma, s.r.o. vo veci možného 
porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vysielateľ dňa 3.4.2005 
odvysielal v rámci programu „Záhradkárske okienko“ slovné a obrazové informácie o agropredajni 
Nadava, ktoré mohli byť skrytou reklamou v zmysle § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.  



 
Úloha č. 09/223: 
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: 24.05.2005       Z: PKO 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 31/2005/TV o monitorovaní vysielania STV 
(monitorovaný deň: 30.4.-1.5.2005 - MSĽH) 
Vysielateľ: Slovenská televízia-vysielateľ na základe zákona            
 
Uznesenie č. 05-09/13.218 
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. 31/2005/TV o monitorovaní 
Slovenskej televízie začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, 
vo veci možného porušenia  § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním reklám 
v reklamných prestávkach počas prvej tretiny (v 3. min. 20. sek.) hokejového zápasu Slovensko - 
Bielorusko dňa 30.4.2005, a počas druhej tretiny (v 3. min. 1. sek.) zápasu Ukrajina – Švédsko dňa 
1.5.2005, ktoré zasahovali do priebehu zápasu po skončení reklamnej prestávky.    
 
Úloha č. 09/224: 
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:  24.05.2005                                                                                                      Z: PKO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.648/70-05 a 686/72-05 z dní 21.3. a 30.3.2005                                                               
sťažovateľ: fyzická/právnická osoba 
(na vysielanie programu Slovensko hľadá Superstar) 
Správa o šetrení sťažností č.648/70-05 a 686/72-05 smerujúcich proti vysielaniu Slovensko hľadá 
Superstar 
Vysielateľ: STV - vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-09/14.219.1 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona 
Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 11.3.2005 prerušil reklamným blokom program Slovensko hľadá Superstar.  
    
Úloha č. 09/225.1: 
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: 24.05.2005       Z: PKO 
 



 
Uznesenie č. 05-09/14.219.2 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona 
Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 18.3.2005 prerušil reklamným blokom program Slovensko hľadá Superstar.  
 
Úloha č. 09/225.2.1: 
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: 24.05.2005       Z: PKO 
 
Úloha č. 09/225.2.2: 
Kancelária Rady zašle sťažovateľom informáciu o začatí správnych konaní. 
T: 20.5.2005                                                                      Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.  581/66-2005 zo dňa   15.3.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z 2.3.2005 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 581/66-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia   
   
Uznesenie č. 05-09/15.220 
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. 581/66-2005 
smerujúcej proti Slovenskej televízii začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona 
Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia  § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v rámci programu „Reportéri“  dňa 02.03.2005 odvysielal príspevok s názvom „Pokazená 
oprava“, v ktorom prezentoval jednostranné informácie a názory bez toho, aby zabezpečil 
všestrannosť informácií a názorovú pluralitu k danej problematike v rámci vysielanej programovej 
služby. 
 
Úloha č. 09/226.1: 
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: 24.05.2005                                                                        Z: PKO 
 
Úloha č. 09/226.2: 
Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 21.5.2005                                                                                  Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 537/61-2005 zo dňa 7.3.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri zo 16.2.2005 ) 



Správa o šetrení sťažnosti č. 537/61-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava     
 
Uznesenie č. 05-09/16.221: 
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 537/61-2005 
smerujúcej proti Slovenskej televízii začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona 
STV vo veci možného porušenia § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v 
programe „Reportéri“ dňa 16.2.2005 odvysielal príspevok „Pred summitom“, v ktorom prezentoval 
jednostranné informácie a názory bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú 
pluralitu k danej problematike v rámci vysielanej programovej služby.   
 
Úloha č. 09/227.1: 
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: 24.05.2005                                                                              Z: PKO 
 
Úloha č. 09/227.2: 
Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 20.5.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 337/42-2005 zo dňa 14. 2. 2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Pod lampou na Dvojke ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 337/42-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: 
 
Uznesenie č. 05-09/17.222: 
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. 337/42-2005, vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona STV a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 09/228: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  20.5.2005                                                                               Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 594/65-2005 zo dňa 16.3.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Kamarát do dažďa) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 594/65-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné      číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-09/18.223: 
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. 594/65 – 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. 09/229: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  20.5.2005                                                                               Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 512/57-2005 zo dňa 4. 3. 2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Extra) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 512/57-2005  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie: 
Uznesenie č. 05-09/19.224 
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. 512/57-2005, vedenú voči 
Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 09/230: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  20.5.2005                                                                               Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 312/34-2005, 313/31-2005, 387/46-2005, 386/45-2005, 385/44-2005, 389/48-2005, 
388/47-2005 zo dňa 7.2., 8.2. a 16.2. 2005   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Paľba ) 
Správa o šetrení sťažností č. 312/34-2005, 313/31-2005, 387/46-2005, 386/45-2005, 385/44-2005, 
389/48-2005, 388/47-2005   smerujúcej proti vysielaniu Televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-09/20.225: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 
152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“)  a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii  a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom 
podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosti evidované pod č. 312/34-2005, 313/31-2005, 
387/46-2005, 386//45-2005, 385/44-2005, 389/48-2005, 388/47-2005 vedené voči vysielateľovi 
MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. a uznala sťažnosti v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnené.  
 
Úloha č. 09/231: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažností. 
T:  20.5.2005                                                                               Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 549/59-2005 zo dňa 9.3.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie reklamy na zápas Chelsea-Barcelona) 



Správa o šetrení sťažnosti č. 549/59-2005  
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.      číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 05-09/21.226: 
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. 549/59-2005, vedenú voči 
vysielateľovi D.EXPRES a.s. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 09/232: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi (D.EXPRES a.s.) uznesenie Rady. 
T: 20.5.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.13/05/TV o monitorovaní vysielania Svätojurskej televízie 
(monitorovaný deň: 13.02.,16.02.,20.02.,23.02. a 27.02.2005) 
Vysielateľ: TV COM, s.r.o.      číslo licencie: T/119 
  
Uznesenie č. 05-09/22.227: 
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. 13/2005/TV o monitorovaní televízneho vysielania 
Svätojurskej televízie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 13.2., 16.2., 20.2., 23.2. 
a 27.2.2005 vysielateľa TV COM, s.r.o., s licenciou č. T/119  nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
 
Úloha č. 09/233: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi (TV COM, s.r.o., ) uznesenie Rady. 
T: 20.5.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.28/05/TV o monitorovaní vysielania Televízie Turiec 
(monitorovaný deň: 4.,5.,6. a 8. apríla 2005) 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o. Martin    číslo licencie: T/73 
 
Uznesenie č. 05-09/23.228: 
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. 28/2005/TV o monitorovaní  vysielania stanice Tv 
turiec konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 4,5,6 a 8.4.2005 vysielateľa spol. Televízia 
Turiec s r.o. Martin s licenciou č. T/73 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 09/234: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi (spol. Televízia Turiec s r.o. Martin) uznesenie Rady. 
T: 20.5.2005                                                                                Z: PgO 
 
 
 
 
 



K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 2/05/RO o monitorovaní vysielania Rádia Twist 
(monitorovaný deň: 29.01.,30.01. a 31.01.2005) 
Vysielateľ: Rádio Twist, a.s. Bratislava     číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 05-09/24.229: 
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. 2/2005/Ro o monitorovaní Rádia Twist konštatovala, 
že v monitorovanom vysielaní za obdobie 29. – 31.1.2005 vysielateľa Rádio Twist, a.s., s licenciou č. 
R/70 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 09/235: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Rádio Twist, a.s.,) uznesenie Rady. 
T: 20.5.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.18/05/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR 
(monitorovaný deň: 16.02. a 25.02.2005) 
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.     číslo licencie: T/108 
 
Uznesenie č. 05-09/25.230: 
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. 18/2005/TV o monitorovaní TV WYWAR 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 16.2. a 25.2.2005 vysielateľa Quartex group, 
s.r.o., s licenciou č. T/108  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 09/236: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Quartex group, s.r.o.,) uznesenie Rady. 
T: 20.5.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.27/05/TV o monitorovaní vysielania TV JOJ 
(monitorovaný deň: 4.3.,5.3.,6.3.2005) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-09/26.231: 
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. 27/2005 TV o monitorovaní TV 
JOJ začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., vo veci možného porušenia § 30 ods. 
2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s opakovaným vysielaním záznamu z podujatia, na 
ktorého vysielanie má výhradné právo iný vysielateľ, v nočných správach televízie JOJ dňa 4.3.2005. 
 
Úloha č. 09/237: 
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: 24.05.2005       Z: PKO 



 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 5/2005/Ro o monitorovaní vysielania Rádio EXPRES 
(monitorovaný deň: 8.-11.2.2005) 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.      číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 05-09/27.232 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ 
zákona č.308/2000 Z. z. o  vysielaní  a  retransmisii   a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 5/2005/RO o monitorovaní rozhlasovej programovej 
služby Rádio Expres konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 8. – 11.2.2005 
vysielateľa D.EXPRES, a.s., s licenciou č. R/66  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 09/238: 
Kancelária Rady zašle vysielateľovi (D.EXPRES, a.s.,) uznesenie Rady. 
T: 20.5.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 490/55-05 zo dňa 2.03.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu S.O.S. na Jednotke ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 490/55-05 smerujúcej proti vysielaniu STV 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  číslo licencie:  
 
Uznesenie č. 05-09/28.233 
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. 490/55-2005, vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona STV a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 09/239: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  20.5.2005                                                                               Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 360-PgO/O-1816/2004 zo dňa 23.11.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2267/144-2004 a 2274/145-2004 
(dodržiavanie §  20 ods. 3,4,5  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Sladká Valentína“, 15.10.2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-09/29.234: 
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. 360PgO/O-
1816/2004 vedené voči vysielateľovi na základe zákona, Slovenskej televízii 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. 09/240: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi 
konania  zastavenie konania.
T: 25.05.2005       Z: PKO 
 
Úloha č. 09/240.1: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  20.5.2005                                                                               Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 399-PgO/O-49/2004 zo dňa 21.12.2004 
Doplnenie: Správa č. 72/2004/TV o monitorovaní TV JOJ 
(dodržiavanie §  19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Noviny“, 01.11.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-09/30.235: 
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. 399-
PgO/O-49/2004 MAC TV, s.r.o.,   
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 

že v programe „Noviny“ dňa 1.11.2004 odvysielal príspevok informujúci o smrti A. Belousova, ktorý 
spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahoval do ľudskej dôstojnosti a základných práv 
a slobôd, 
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 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 40 000,- Sk, slovom štyridsaťtisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548. 
 
Úloha č. 09/241: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania MAC TV, s.r.o. 
T: 10.06.2005       Z: PKO 
 



K bodu 31/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 374-PgO/O-1917/2004 zo dňa 26.10.2004 
Doplnenie: Správa č. 67/2004/TV o monitorovaní televíznej programovej služby „Teraz-dnes-tu“ 
(dodržiavanie §  36 ods. 1 a 3  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
ÚK: KID, a.s.        číslo licencie: T/46 
 
Uznesenie č. 05-09/31.236: 
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. 374-PgO/O-
1917/2004 KID, a.s. 
 

porušil 
I. povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, že dňa 23.9.2004 vysielací čas vyhradený reklame presiahol zákonom stanovený limit 20 %, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona,  
 

a II. povinnosť ustanovenú § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, že dňa 23.9.2004 v čase 0.00 – 18.00 a 19.00 – 24.00 hod. vysielací čas vyhradený reklame 
presiahol zákonom stanovený limit dvanástich minút za hodinu, 
  

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. 09/242: 
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 KID, a.s. 
T: 10.06.2005                                                                                    Z:PKO 
 
K bodu 32/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 402-PgO/O-52/2004 zo dňa 21.12.2004 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitororingu spravodajstva televíznych staníc STV, TV 
Markíza, TV JOJ a TA3 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Noviny“, 26.09.2004) 
ÚK: MAC TV s. r.o.       číslo licencie: T/39 
 
 
 
 



Úloha č. 09/243: 
Nakoľko Rada v tomto správnom konaní nerozhodla meritórne vo veci, Kancelária Rady v zmysle § 4 
ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. pripraví podklady na rozhodnutie Rady na najbližšie 
zasadnutie Rady.  
T: 18.05.2005       Z: PKO 
 
K bodu 33/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 363-PgO/O-1833/2004 zo dňa 23.11.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2209/140-2004 
(dodržiavanie § 20 ods. 3,5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 06.10.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-09/33.238 
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. 363-PgO/O-
1833/2004 zo dňa 23.11.2004 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  
 

 I. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, 

 
že dňa 6.10.2004 o cca 19.12 hod. odvysielal príspevok „Sprísnili zákon“ v spravodajskom programe 
„Televízne Noviny“, ktorý by mohol svojim obsahom ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin 
maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, 
 

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. 
  
 

II. opakovane porušil povinnosť ustanovenú v § 20  ods.  5 zákona č. 308/2000 Z.z.  s odkazom na 
čl. XI. ods. 1 Jednotného systému označovania 

 
tým, 

 
že dňa 6.10.2004 odvysielal v spravodajskom programe „Televízne Noviny“ príspevok 
„Sprísnili zákon“, v ktorom boli použité obrazové príspevky v rozsahu, ktorý nebol 
nevyhnutný pre pochopenie informácie vyplývajúcej z predmetného príspevku, čím došlo 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67 



ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 40 000 Sk,- slovom štyridsaťtisíc slovenských 
korún. 
 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548. 
  
Úloha č. 09/244.1: 
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 
T: 10.06.2005       Z: PKO 
 
Úloha č. 09/244.2: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  20.5.2005                                                                               Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 361-PgO/O-1831/2004 zo dňa 23.11.2004 
Doplnenie: Správa č. 60/2004/TV o monitorovaní televíznej stanice v obciach Breza, Čeladice, Dolný 
Hričov a Danišovce 
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: logo 20.,27.9.2004) 
ÚK: PROGRES - Telekomunikačné systémy, s.r.o.   číslo licencie: T/155 
 
Uznesenie č. 05-09/34.239: 
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. 361-PgO/O-
1831/2004 PROGRES – Telekomunikačné systémy, s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že v dňoch 20.9.2004 a 27.9.2004 nebola televízna programová služba trvalo označená 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom). 

 
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. 09/245: 
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá písomné vyhotovenie 
rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenie na porušenie zákona a doručí ho účastníkovi konania. 



T:10.06.2005       Z:PKO   
 
K bodu 35/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 362-PgO/O-1832/2004 zo dňa 23.11.2004 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2209/140-2004 
(dodržiavanie § 16 písm. c) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne Noviny“, 18.10.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-09/35.240: 
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. 362-PgO/O-
1832/2004 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   

 
porušil 

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

tým, 
 
že v rozpore s ustanovením § 30 ods. 11 zákona č. 346/1990 Zb., v deň volieb starostu obce, 
odvysielal príspevok „Voľby starostu“ v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 18.9.2004, 
v ktorom odzneli informácie o kandidátovi na starostu v jeho prospech, 
 

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. f) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 30 000 Sk,- slovom tridsaťtisíc 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. 09/246.1: 
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 spoločnosti Markíza Slovakia, 
spol. s r. o.,  Blatné 
T: 10.06.2005                                                                                            Z:PKO 
 
Úloha č. 09/246.2: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T:  20.5.2005                                                                               Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Rôzne 
 
1. Návrh na zasadnutie Rady 6. júla v Poprade 
 
Uznesenie č. 05-09/36.1.241: 



Rada sa uzniesla, že zasadnutie plánovaného 12. júla 2005 sa uskutoční dňa 6. júla 2005 v Poprade. 
 
Úloha č. 09/247: Kancelária Rady zabezpečí administratívne úkony spojené s výjazdovým zasadnutím 
Rady.  
T:10.06.2005       Z:RK 
 
2. Plán zasadnutí na 2. polrok 2005 
 
Uznesenie č. 05-09/36.2.242: 
Rada sa uzniesla, že zasadnutia RVR v 2. polroku 2005 sa uskutočnia v dňom 30. augusta 2005, 13. 
a 27. septembra 2005, 11. a 25. októbra 2005, 8. a 22. novembra 2005, 6. a 20. decembra 2005. 
 
Úloha č. 09/248: 
Kancelária Rady zabezpečí administratívne úkony spojené so zasadnutiami Rady. 
         Z:RK 
 
3. List predsedu ORTT – Rada sa oboznámila s obsahom listu a zobrala ho na vedomie. 
 
4. Deratizácia 
 
Uznesenie č. 05-09/36.4.243: 
Rada berie na vedomie, že v dňoch 5. a 6. mája 2005, vznikla prekážka v práci zo strany 
zamestnávateľa  podľa ust. § 142  Zákonníka práce z dôvodu deratizácie a dezinsekcie v priestoroch 
N.O.C. 
 
5. Odmeny členom Rady za mesiac apríl 2005 
 
Uznesenie č. 05-09/36.5.244: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti členov Rady na zasadnutiach 
v mesiaci apríl 2005 a  v  zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR 
č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa  03.03.2004 rozhodla o vyplatení odmeny 
za mesiac apríl 2005 v plnej výške všetkým členom Rady.  
 
6. Rada berie na vedomie návrh novely zákona č. 308/2000 Z.z., vypracovaný Kanceláriou Rady pre 
vysielanie a retransmisiu.  
 
7. Doplnenie Správy o stave vysielania v SR a činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 
2004. 
  
Uznesenie č. 05-09/36.7.245: 
Na základe pripomienok MF SR Rada schválila doplnenie Správy o stave vysielania v SR a činnosti 
Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2004. 
 
. 
 
 
V Bratislave dňa 10.05.2005 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Peter Voloch 
Overil: Ing. Peter Abrahám 
 
 
 
         Valéria Agócs 



       predsedníčka Rady pre vysielanie 
                                                                                            a retransmisiu 
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