
Zápisnica č. 11/2005 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa  07.06.2005 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overovateľ: Mgr. Jana Žitňanská 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program: 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 154-LO/D-1195/2005 zo dňa 26.05.2005   
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS v meste Kežmarok  
ÚK: rEhit s.r.o., Kežmarok 
ÚP: 10:00 hod. 
 
3/ SK: 153-LO/D-1182/2005 zo dňa 26.05.2005   
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/189 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb  
ÚK: TS, s.r.o., Veľký Meder 
 
4/ SK: 152-LO/D-1181/2005 zo dňa 26.05.2005   
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/190 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb  
ÚK: K-TECH, s.r.o., Veľký Meder 
 
5/ SK: 82-LO/D-683/2005 zo dňa 31.03.2005   
vo veci  žiadosti o zmenu licencie z dôvodu zmeny sídla spoločnosti a zmeny údajov o štatutárnych 
a kontrolných orgánoch spoločnosti 
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad 
 
6/ SK: 9-LO/D-139/2005 zo dňa 17.01.2005 
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK : TV Focus, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:20 hod. 
 
7/ SK: 48-LO/D-399/2005 zo dňa 16.02.2005 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: PEREMEDIA, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:40 hod. 
 
8/ SK: 155-LO/D-898/2005 zo dňa 19.04.2005 
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Ing. Ján Heššo, STAS-servis, Považská Bystrica 
 
9/ SK: 157-LO/D-832/2005 zo dňa 15.04.2005 
vo veci  žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielov programových 
typov 
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou 
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10/ SK : 158-LO/D-1180/2005 zo dňa 25.05.2005 
vo veci oznámenia o zmene ponuky programových služieb v rozhodnutí o registrácii retransmisie  
ÚK: City ONLINE, s.r.o., Bratislava 
 
11/ SK: 156-LO/D-926/2005 zo dňa 21.04.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie T/165 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny územného rozsahu 
vysielania 
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica 
 
12/ SK: 133-LO/D-893/2005 zo dňa 20.4.2005   
vo veci  zmeny licencie na televízne vysielanie  č. T/77  z dôvodu zmeny  podielov programových 
typov  . 
ÚK: COM-MÉDIA, spol.s.r.o., Nám. Generála Klapku 1, 945 01Komárno 
 
13/ SK: 134-LO/D-1031/2005 zo dňa 10.5.2005  
vo veci  zmeny registrácie retransmisie č. TKR/215 z dôvodu zmeny počtu prípojok a zmeny ponuky 
televíznych a rozhlasových programových služieb  
ÚK: S-Team, s.r.o., Košice 
 
14/ SK: 137-LO/D – 1010/2005 zo dňa 9.5.2005 
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/79 z dôvodu zmeny podielov programových 
typov a zmeny podielu programov vo verejnom záujme, 
ÚK: ADUT PLUS, a.s. Skalica 
 
15/ SK: 89-LO/D – 644/2005 zo dňa 18.03.2005  
vo veci oznámenia zmeny údajov v licencii č. R/66 z dôvodu zmeny štatutárneho a kontrolného 
orgánu 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
16/ SK: 135-LO/D – 1001/2005 zo dňa 04.05.2005  
vo veci oznámenia zmeny údajov v licencii č. R/66 z dôvodu zmeny technických parametrov 
ÚK : D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
17/ SK: 44-LO/O – 297/2005 zo dňa 08.02.2005  
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK : Milan Janovec –RTV, Slovenská Ľupča 
 
18/ Šetrenie sťažnosti č. 2721/180-2004 na možné nesplnenie povinnosti podľa § 16 písm. n) zákona 
č. 308/2000 Z. z. proti Milan Janovec –RTV, Slovenská Ľupča 
Sťažovateľ: utajená totožnosť 
 
19/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného neoznámenia zmeny údajov uvedených 
v žiadosti 
Vysielateľ : RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
 
20/ SK: 350-LO/D-2471/2004 zo dňa 15.11.2004 
vo veci žiadosti o udelenie frekvencií 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava 
ÚP: 11:00 hod. 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 35/2005/TV o monitorovaní televízie JOJ  
(monitorovaný program Na paškál,  vysielaný dňa 27.5.2005) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
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22/ Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 696/71-2005 zo dňa 31.3.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Invázia  do  Ameriky z dní 26. a 27. 3. 2005 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 696/71-2005  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
23/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.920/138-2005 zo dňa 20.4.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu – futbalové stretnutie zo dňa 17.4.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.920/138-2005 smerujúcej proti vysielaniu STV 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 38/05/TV z monitorovania televízie STUDIO PLUS TV
(monitorované dni: 8. a 11. 5. 2005) 
Vysielateľ: František Kováts - STUDIO PLUS TV, Veľký Meder číslo licencie: T/42 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 6/05/RO o monitorovaní  Rádia Twist 
(monitorovaný deň: 1.4.2005 program Prezidentské odpovede) 
Vysielateľ: Rádio Twist, a.s. Bratislava     číslo licencie: R/70 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 36/05/TV o monitorovaní vysielania TV REDUTA 
(monitorované dni: 11. 4. 2005) 
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.    číslo licencie: T/138 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 39/05/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza 
(monitorovaný deň: 21.3.2005 – Opposite Sex) 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
28/ Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 799/151-2005  zo dňa 13.04.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok ,,Historická zmena“ ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 799/151-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
29/ Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 1082/154-2005 zo dňa 17.05.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  Správy STV z 10.05.2005, príspevok Boeingy v Bratislave) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1082/154-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
30/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 913/137-2005 zo dňa 04.04. 2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z 30. 3. 2005, príspevok Špecialisti na mapy ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 913/137-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
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31/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 750/77-2005 a 751/78-2005 zo dňa 05.04.2005  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Zachráňte vojaka Ryana a upútavky na film) 
Správa o šetrení sťažností č. 750/77-2005 a 751/78-2005  smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
 
32/ Návrh na začatie správneho konania  
Doplnenie: Materiál PKO o neodvysielaní oznamu o porušení zákona pred programom „Odpovede 
z obrazovky“ 
(monitorovaný deň: 22.05.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona.     
 
33/ Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 17-PgO/O-193/2005 zo dňa 25.01.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti 241/157-2004 
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 16.10.2004 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
34/ Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 19-PgO/O-195/2005 zo dňa 25.01.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti 2569/164-2004 
(dodržiavanie §  19 ods. 1  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reklamný šot, 29.11.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
35/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 401-PgO/O-51/2004 zo dňa 21.12.2004 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, 
TV JOJ a TA3 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Noviny“, 24.09.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
36/ Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – upozornenia na 
porušenie zákona 
SK č.: 410-PgO/O-60/2005 zo dňa 21.12.2005 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, 
TV JOJ a TA3 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 25.09.2004 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
37/ Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – upozornenia na 
porušenie zákona 
SK č.: 411-PgO/O-61/2005 zo dňa 21.12.2005 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, 
TV JOJ a TA3 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 23.09.2004 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
38/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 16-PgO/O-192/2005 zo dňa 25.1.2005 
Doplnenie: Správa č. 16/2004/R z monitorovania Slovenského rozhlasu 
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(dodržiavanie §  38 ods. 2,4  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Pozor zákruta!“, 02.12.2004) 
ÚK: Vysielateľ na základe zákona Slovenský rozhlas     
 
39/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 395-PgO/O-13/2004 zo dňa 21.12.2004 
Doplnenie: Správa PgO o šetrení sťažnosti č. 2405/158-2004 
(dodržiavanie §  20 ods. 5  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Scoop“, 31.10.2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
40/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 396-PgO/O-14/2004 zo dňa 21.12.2004 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 2405/158- 2004 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie §  20 ods. 5  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka „November“ 9.11.2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona      
 
41/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 55-PgO/O-370/2005 zo dňa 22.02.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 82/4-2005; č. 256/24-2005; č. 251/23-2005 a č. 166/13-2005  
smerujúcich voči  Slovenskej televízii 
(dodržiavanie §  35 ods. 6  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar - magazín“, 04.01.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                     
 
42/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 92-PgO/O-534/2005 zo dňa 05.04.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 252/27-2005 (bod 4)  č. 253/29-2005 (bod 2) smerujúcich 
proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 35 ods.6 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 14.01.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                               
 
43/ Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 23-PgO/O-199/2005 zo dňa 25.01.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2407/153-2004 
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Teleráno“, 25.10.2004 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
44/ Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 24-PgO/O-200/2005 zo dňa 25.01.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2408/154-2004 
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Teleráno“, 28.09.2004 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
45/ Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 25-PgO/O-201/2005 zo dňa 25.01.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2409/155-2004 
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Teleráno“, 30.09.2004 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
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46/ Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 26-PgO/O-202/2005 zo dňa 25.01.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2406/152-2004 
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Teleráno“, 18.10.2004 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
47/ Rôzne 
 

* * * * * 
K bodu 1/  
Kontrola úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 281 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu dnešného 
zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 05-11/1.282: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
K bodu 2/ 
SK: 154-LO/D-1195/2005 zo dňa 26.05.2005   
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS v meste Kežmarok  
ÚK: rEhit s.r.o., Kežmarok 
ÚP: 10:00 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.06.2005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 05-11/2.283: 
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 (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. 154-LO/D-1195/2005zo 
dňa 26.05.2005, posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie v Kežmarku účastníka 
konania, spoločnosti: 
rEhit s.r.o. 
Hlavné nám. 76 
060 01 Kežmarok 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

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

udeľuje spoločnosti  rEhit s.r.o., Kežmarok licenciu č. T/172  na lokálne televízne vysielanie 
v káblových distribučných systémoch  za týchto podmienok: 

I. 
(1) Názov programovej služby: KTV  (Kežmarská televízia) 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny –  Kežmarok 
(5) Jazyk vysielania: slovenský 

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti: 
(1) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, 
vložka č. 16069/P, zo dňa 10.05.2005. 
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(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z obchodného registra Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 16069/P, zo dňa 10.05.2005. 
 

III. 
(1) Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené z programovej skladby doručenej Rade 

dňa 26.05.2005 ( č.p.d. 1195/2005 ) : 
a) Programová služba: (100%) 

1. Doplnkové vysielanie:  max. 99, 09% 
2. Programy:  min. 0,01%  

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

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

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

Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor.“ 

c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0% 
(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 0% 
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam: Podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej 
programovej služby nevzťahujú ustanovenia § 22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z. 

(4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam vytvorenými nezávislými producentmi: Podľa § 28 zákona č. 
308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej služby nevzťahujú ustanovenia 
§ 22 až 27 zákona č. 308/2000 Z. z. 

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

(6) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 
Podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa na lokálne vysielanie televíznej programovej 
služby nevzťahujú ustanovenia § 20 ods. 5 a 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 

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

IV. 
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom systému KDS držiteľa registrácie 

retransmisie č. TKR/115 Ing. Štefana Mišovica, M-ELEKTRONIK, Martin  
(2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: DVD,VHS 

 
Úloha č. 05-11/282: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania, spol. rEhit s.r.o., Kežmarok 
rozhodnutie o udelení licencie na televízne vysielanie a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.  
T: 17.06.2005      Z: LO     
  
K bodu 3/ 
SK: 153-LO/D-1182/2005 zo dňa 26.05.2005   
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/189 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb  
ÚK: TS, s.r.o., Veľký Meder 
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Uznesenie č. 05-11/3.284: 
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. 153-LO/D-1182/2005 zo dňa 
26.05.2005, vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/189, prevádzkovateľa 
retransmisie - účastníka konania: 
TS, s.r.o. 
Lesná č. 2044/95 
932 01 Veľký Meder 
a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

 m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/189 nasledovne:    
 
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/189/2001 zo dňa 21.08.2001 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa mení takto: 
 

1. Bod 4.  časť  televízne programové služby, sa mení takto: 
„4.1 KDS Kolárovo:  do základného súboru sa vkladá : GÚTA TV, 

do rozšíreného súboru sa prekladá JOJ a vkladá sa text: NAUTIK TV,     
Viasat History 

    4.2 KDS Okoč:   do rozšíreného súboru sa prekladá JOJ a vkladá sa text: NAUTIK TV,     
Viasat History, do základného súboru sa prekladá CNN 

    4.3 KDS Čilizská Radvaň - Baloň: do rozšíreného súboru sa prekladá JOJ a vkladá sa text:   
                                       NAUTIK TV,     Viasat History 

 
Úloha č. 05-11/283: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 153- 
LO/D-1182/2005 účastníkovi konania, spol. TS, s.r.o.  a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.06. 2005      Z: LO     
  
K bodu 4/ 
SK: 152-LO/D-1181/2005 zo dňa 26.05.2005   
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/190 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb  
ÚK: K-TECH, s.r.o., Veľký Meder 
 
Uznesenie č. 05-11/4.285: 
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. 152-LO/D-1181/2005 zo dňa 
26.05.2005, vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/190, prevádzkovateľa 
retransmisie - účastníka konania: 
K-TECH, s.r.o. 
Lesná č. 2044/95 
932 01 Veľký Meder 
a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

 m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/190 nasledovne:    
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Rozhodnutie o registrácie retransmisie č. TKR/190/2001 zo dňa 21.08.2001 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa mení takto: 
 
Bod 4. v časti televízne programové služby sa mení takto:  

„rozšírený súbor: dopĺňa sa  text: NAUTIK TV , Viasat History“ 
 
Úloha č. 05-11/284: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 152-LO/D-
1181/2005 účastníkovi konania: K-TECH, s.r.o. Veľký Meder a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 17.06.2005      Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 82-LO/D-683/2005 zo dňa 31.03.2005   
vo veci  žiadosti o zmenu licencie z dôvodu zmeny sídla spoločnosti a zmeny údajov o štatutárnych 
a kontrolných orgánoch spoločnosti 
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad 
 
Uznesenie č. 05-11/5.286: 
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. 82-LO/D-683/2005 zo dňa 31.03.2005 posúdila žiadosť podľa § 
51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
Poprad Reality Invest, a.s. 
Hviezhoslavova 4052/59 
058 01 Poprad 
z dôvodu zmeny údajov o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch spoločnosti a zmeny sídla 
spoločnosti, 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 rozhlasové vysielanie č. R/86  na rozhlasové vysielanie nasledovne: 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/86/2003 zo dňa 19.11.2003 sa menia takto: 
  
Článok II. sa mení a znie takto: 

„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 Prešov zo dňa 30.03.2005, vložka 
číslo: 10271/P, zoznam výpisov č. : 2553/5 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 30.03.2005, vložka číslo: 10271/P, zoznam 
výpisov č.: 2553/5“ 

 
 
Úloha č. 05-11/285: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní č. 82-LO/D-683/2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s., 
Poprad a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.06.2005      Z: LO 
 
K bodu 6/ 
SK: 9-LO/D-139/2005 zo dňa 17.01.2005 
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK : TV Focus, s.r.o., Bratislava 
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ÚP: 10:20 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.06.2005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 05-11/6.287: 
Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) posúdila žiadosť o udelenie licencie na 
televízne vysielanie prostredníctvom multikanálového multibodového distribučného systému (ďalej 
len „MMDS“) doručenú Rade dňa 17. 01. 2005 účastníkom konania - spoločnosťou:  
TV Focus, s.r.o. 
Dostojevského rad 13 
811 08 Bratislava 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

u d e ľ u j e 
 

spoločnosti TV Focus, s.r.o., Dostojevského rad 13, Bratislava 
l i c e n c i u   č .   T / ..........  n a   r e g i o n á l n e   t e l e v í z n e   v y s i e l a n i e 

v  MMDS na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto 
podmienok: 

 
I. 

(6) Názov programovej služby: TV FOCUS 
(7) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(8) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
(9) Územný rozsah vysielania: regionálny, počet prípojok: 44.000 
(10) Jazyk vysielania: slovenský min. 97% / český max. 3% 
 

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 č. 
32547/B, zo dňa 19. 01. 2005. 
 
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 32547/B, zo dňa 19. 01. 
2005. 
 

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

1. Doplnkové vysielanie: max. 30% 
2. Programy: min. 80 % 

  b/ Programy: (100%) 
10. Spravodajstvo: 14.0 % 
11. Publicistika: 58.0 % 

2.1 Politická publicistika: 0,0 % 
                   2.2 Ostatná publicistika: 58.0 %    
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12. Dokumentárne programy: 18 %          
13. Dramatické programy: 0.0 %               
14. Zábavno-hudobné programy: 10.0 %    
15. Hudobné programy: 0.0 %                   
16. Vzdelávacie programy: 0.0 %             
17. Náboženské programy: 0.0 %              
18. Športové programy: 0.0 %            

Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 deklarovaného 
percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a publicistiky, kde je možná len 
smerom nahor. 
        

c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 1 %. 

 
(2)Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 55%. 
(3)Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa §§ 25 až 28 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
(4)Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti. 
(5)Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 
jednotného systému označovania programov a podmienok jeho uplatňovania. 
(6)Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: vysielateľ nevysiela teletext. 
 

IV. 
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom MMDS prevádzkovateľa retransmisie - 

spoločnosti SATRO, s.r.o., Bratislava s registráciou č. TKR/121.  
 
 (2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
      a/ videokazety VHS so záznamom kvalitnej technickej úrovne alebo 
      b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov v zodpovedajúcej kvalite. 

 
 
Úloha č. 05-11/286: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania – spoločnosti TV Focus, s.r.o., 
Bratislava rozhodnutie v správnom konaní č. 9-LO/D-139/2005 a vyzve ho na zaplatenie správneho 
poplatku. 
T: 17.06.2005      Z: LO  
 
K bodu 7/ 
SK: 48-LO/D-399/2005 zo dňa 16.02.2005 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: PEREMEDIA, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:40 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.06.2005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 05-11/7.288: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.) postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom 
konaní č. 48-LO/D-399/2005 zo dňa 16.02.2005 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v káblovom 
distribučnom systéme (ďalej len „KDS“) v meste Štúrovo žiadateľa: 
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PEREMEDIA, s.r.o. 
Sv. Vincenta č. 2 
821 03 Bratislava, 
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 16.02.2005 a doplňujúce podania doručené Rade dňa 18.03.2005 
a 27.05.2005 a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 57 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z. toto 

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/XXX 
za nasledovných podmienok:  
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa  

registrácie telekomunikačnej činnosti č. 659/2003/OŠDNR – KDS Štúrovo zo dňa 18.09.2003 
 - hlavná stanica - lokalita:  Štúrovo, Bartókova ul. č. 1 
 - lokalita štúdia VIO: -  
 - doprava modulácie z VIO:  - 

2.  Územný rozsah retransmisie:  Štúrovo 
3.  Počet  prípojok:  927  
4.  Ponuka programových služieb:   
 Základný súbor: 

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, RTL KLUB, TV 2,  M 1, 
M 2, MTV, MUSIC BOX, JOJ, VOX, NGCH, DUNA 
TV, INFO KANÁL (ako rezerva),    TA 3, SAT 1, 
MINIMAX, SPEKTRUM, ČT 1, ČT 2, PRIMA, ŠTV, 
TVA, Hír TV  

 
rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, 

RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM, RÁDIO REGINA; 
RÁDIO EXPRES  

 
 

5.  Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Bratislava I zo dňa 26.01.2005, oddiel: Sro, vložka č. 27702/B“ 

 
 
Úloha č. 05-11/287: Kancelária Rady písomne vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 48-LO/D-
399/2005, zašle ho účastníkovi konania – spoločnosti PEREMEDIA, s.r.o. a vyzve ho na zaplatenie 
správneho poplatku. 
T: 17.06.2005       Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 155-LO/D-898/2005 zo dňa 19.04.2005 
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Ing. Ján Heššo, STAS-servis, Považská Bystrica 
 
Uznesenie č. 05-11/8.289: 
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. 155-LO/D-898/2005 zo dňa 19.04.2005 posúdila žiadosť podľa § 60 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/36: 
Ing. Ján Heššo, STAS-servis 
Zákvašov č. 1518/52-16 
Považská Bystrica 
 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.  
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mení 
registráciu retransmisie č. TKR/36 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/36/95 zo dňa 24.05.1995 v znení neskorších 
zmien sa menia takto:  
Bod 3. znie : 
„3. Ponuka televíznych programových služieb: 
 KDS Považská Bystrica 

a) základná programová ponuka:  
 televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TV POVAŽIE, 

MUSIC BOX., TA3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, TV5, S-RTL, PRO 7, VIVA plus, 
EURONEWS 

 
 rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, 

RÁDIO_FM; FUN RADIO, RÁDIO TWIST, RÁDIO OKEY, RÁDIO DÚHA, 
RÁDIO EXPRES, RÁDIO ŽILINA 

 
b) rozšírená programová ponuka:  

 televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TV POVAŽIE, 
MUSIC BOX, TA3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, TV5, S-RTL, PRO 7, VIVA plus, EURO 
NEWS, GALAXIE SPORT, REALITY TV, JETIX, RTL 2, DISCOVERY 
CHANNEL, SPECTRUM, EUROSPORT, NAUTIK TV 

 
 rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, 

RÁDIO_FM; FUN RADIO, RÁDIO TWIST, RÁDIO OKEY, RÁDIO DÚHA, 
RÁDIO EXPRES, RÁDIO ŽILINA“ 

 
Úloha č. 05-11/288: 
Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie v správnom konaní č. 
155-LO/D-898/2005, zašle ho účastníkovi konania, Ing. Jánovi Heššovi, STAS-servis a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 17.06.2005       Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 157-LO/D-832/2005 zo dňa 15.04.2005 
vo veci  žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielov programových 
typov 
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou 
 
Uznesenie č. 05-11/9.290: 
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. 157-LO/D-832/2005 zo dňa 15.04.2005  posúdila žiadosť o zmenu licencie 
č. T/71 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o. 
Farská 7 
957 01 Bánovce nad Bebravou  
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/71 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/71/96 zo dňa 01.08.1996 v znení neskorších zmien sa menia 
takto: 
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Článok III., bod 1. znie : 
„1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 

v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 15.04.2005 (č.p.d. 832/2005) 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 85 % 
2. Programy: min. 15 % 

b)   Programové typy (100%)  

1. Spravodajstvo: 0 % 
2. Publicistika: 100 % 

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

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: 0 % 
9. Športové programy: 0 % 

Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor. 
 
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: 0 %“ 
 
Úloha č. 05-11/289: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 157 
LO/D832/2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., 
Bánovce nad Bebravou a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 17.06.2005      Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK : 158-LO/D-1180/2005 zo dňa 25.05.2005 
vo veci oznámenia o zmene ponuky programových služieb v rozhodnutí o registrácii retransmisie  
ÚK: City ONLINE, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-11/10.291: 
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. 158-LO/D-1180/2005 zo dňa 25.05.2005 posúdila oznámenie podľa § 60 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/236: 
City ONLINE, s.r.o. 
Ľudovíta Fullu 3112/7 
841 05 Bratislava 
 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto: 

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/236 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/236/2004 zo dňa 19.10.2004 v znení neskorších 
zmien sa menia takto:  
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Bod 4. znie : 
„4. Ponuka televíznych programových služieb: 
 základná programová ponuka:  

 televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, MUSIC BOX, TA3, 
ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 2, MT 1, MT 2, RAI DUE, RTVE, TV5, Spektrum, 
Minimax, Hallmark Channel, Discovery Channel, Eurosport, MTV Europe, Private 
Blue, Romantica, Galaxie Sport, BBC World, Euronews, Fox Kids 

 
 rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, 

RÁDIO DEVÍN, RÁDIO REGINA, RÁDIO_FM; FUN RADIO, RÁDIO TWIST, 
RÁDIO OKEY, RÁDIO B1, RÁDIO EXPRES, RÁDIO SiTy“ 

 
Úloha č. 05-11/290: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
v správnom konaní č. 158-LO/D-1180/2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti City ONLINE, 
s.r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.06.2005      Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 156-LO/D-926/2005 zo dňa 21.04.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie T/165 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny územného rozsahu 
vysielania 
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica 
 
Uznesenie č. 05-11/11.292: 
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. 156-LO/D-926/2005 zo dňa 21.04.2005 posúdila žiadosť o zmenu licencie 
T/165 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa: 
MANIN PB, s.r.o. 
Sládkovičova 569 
017 01 Považská Bystrica 
z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania 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/165 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/165/2004 zo dňa 09.11.2004 sa menia takto: 
V článku IV., bod 1 znie : 
„Programová služba je vysielaná prostredníctvom:  
1.   káblového distribučného systému prevádzkovateľa retransmisie, spoločnosti  KATES KÁBLOVÉ 
TELEVÍZNE SYSTÉMY, s.r.o., Považská Bystrica, 
2.  káblového distribučného systému a multikanálového multibodového distribučného systému 
spoločnosti SATRO, s.r.o., Bratislava“ 
 
Úloha č. 05-11/291: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie v správnom konaní č. 
156-LO/D-926/2005, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.06.2005      Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 133-LO/D-893/2005 zo dňa 20.4.2005   
vo veci  zmeny licencie na televízne vysielanie  č. T/77  z dôvodu zmeny  podielov programových 
typov 
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ÚK: COM-MÉDIA, spol.s.r.o., Nám. Generála Klapku 1, 945 01Komárno 
 
Uznesenie č. 05-11/12.293: 
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. o správnom konaní č.130-LO/D-893/2005 zo dňa 20.04.2005 posúdila žiadosť  o zmenu licencie  
č. T/77 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
COM – MÉDIA , spol.s.r.o. 
Námestie gen. Klapku 1,  
945 01 Komárno 
z dôvodu zmeny podielov programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.  vydáva toto 

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

mení 
licenciu č. T/77 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/77/96 zo dňa 09.12.1996 v znení zmien vykonaných 
rozhodnutím č. T/77/RZL/207/99 zo dňa 28.04.1999 v znení neskorších zmien sa menia takto: 
 
Článok  III.,  sa mení a znie takto: 

       „ Podiely programových typov  v bežnom mesiaci  určené podľa programovej skladby 
uvedenej v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 20.04.2005 (č.p.d. 893/2005) 
 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 
2. Programy: min. 80 % 

              b)   Programové typy (100%)  

 1.Spravodajstvo: 35,0  % ( vrátane športového sprav.) 
                    2.Publicistika: 65,0 % 

2.3 Politická publicistika: 0,0 % 
2.4 Ostatná publicistika: 65,0 % 

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: 0,0 % 
8. Náboženské programy: 0,0 % 
9. Športové programy: 0,0 % 

 
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor. 
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 %  

    
1. Podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného programu vo verejnom záujme : min. 80 %. 
 
 
Úloha č. 05-11/292: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č.133-LO/D-
893/2005, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti COM – MÉDIA spol.s.r.o.Komárno, a vyzve ho 
na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 17.06.2005       Z: LO 
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K bodu 13/ 
SK: 134-LO/D-1031/2005 zo dňa 10.5.2005  
vo veci  zmeny registrácie retransmisie č. TKR/215 z dôvodu zmeny počtu prípojok a zmeny ponuky 
televíznych a rozhlasových programových služieb  
ÚK: S-Team, s.r.o., Košice 
 
Uznesenie č. 05-11/13.294: 
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. 134-LO/D-1031/2005 zo dňa 10.5.2005, posúdila žiadosť o zmenu 
registrácie  č. TKR/215 z dôvodu zmeny počtu prípojok a zmeny ponuky televíznych a rozhlasových  
programových služieb prevádzkovateľa retransmisie : 
S-Team, s.r.o. 
Moyzesova 24 
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/215 takto : 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/215 zo dňa 14.01.2003 v znení neskoršie 
vykonaných zmien sa menia a znejú takto: 
 
Bod 3. s názvom Počet prípojok sa mení takto :  
 
„3. Počet prípojok ( účastníkov ) :  2 500  .“ 
 
Bod  4. s názvom Ponuka programových služieb sa v časti televíznych  a rozhlasových programových 
služieb  mení takto : 
 
„4. Ponuka programových služieb : 
 
Základný súbor :  
 
      Televízne programové služby :    STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Music  
                                                              Box, ČT1, ČT2, Galaxie Sport, TV 2, RTL  Club,   
                                                              TV Paprika,  M2,  Duna  TV,  Jetix,   Reality TV,  
                                                              Pro 7, Hallmark, TV 5, Rai1,Teleplace, Eurosport,  
                                                              AXN,   Romantica 2,    Discovery,    Channel,  
                                                              Animal Planet, CNN, Prima TV, 
                                                              XXL,   HBO 1, HBO 2, Spektrum. 
 
      Rozhlasové programové služby : Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio  Devín, 
                                                              Rádio_FM, Rádio Patria, Rádio  Regina; FUN RADIO,    
                                                              Rádio Twist,  Rádio  Expres. 
 
Rozšírený súbor :                                    -  “ 
 
Úloha č. 05-11/293: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania písomné rozhodnutie o zmene 
registrácie retransmisie č. TKR/215 v správnom konaní č. 134-LO/D-1031/2005 a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
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T: 17.06.2005       Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 137-LO/D – 1010/2005 zo dňa 9.5.2005 
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/79 z dôvodu zmeny podielov programových 
typov a zmeny podielu programov vo verejnom záujme. 
ÚK: ADUT PLUS, a.s. Skalica 
 
Uznesenie č. 05-11/14.295: 
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. 137-LO/D-1010/2005 zo dňa 9.5.2005 posúdila žiadosť o zmenu licencie 
R/79 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
ADUT PLUS, a.s. 
Potočná 85 
909 01 Skalica 
z dôvodu zmeny podielov programovej skladby a zmeny programovej štruktúry 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. R/79 na rozhlasové  vysielanie nasledovne:  
 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/79/2002 z  16.04.2002 v znení neskorších zmien sa článok III. 
mení a znie takto: 

III. 
1.  Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo dňa 

09.05.2004 (č.p.d.1010/2005): 
1. Spravodajstvo min. 3,0 % 
2. Publicistika min. 3,0 % 

2.1. Politická publicistika min.  0,0 % 
2.2. Ostatná publicistika min.  2,4 % 

3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou 
3.1. Detské programy min. 0,0 % 
3.2. Náboženské programy min. 0,0 % 
3.3. Literárno-dramatické min. 0,0 % 
3.4. Zábavné min. 16,8 % 
3.5. Hudobné min. 75,7 % 

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 5% 

3.  Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený  
 
Úloha č. 05-11/294: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 137-
LO/D-1010/2005, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti ADUT PLUS, a.s., Skalica a  vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 17.06.2005       Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 89-LO/D – 644/2005 zo dňa 18.03.2005  
vo veci oznámenia zmeny údajov v licencii č. R/66 z dôvodu zmeny štatutárneho a kontrolného 
orgánu 
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ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-11/15.296: 
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. 89-LO/D-644/2005 zo dňa 20.01.2003 posúdila oznámenie o zmene 
licencie R/66 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
D.EXPRES, a.s. 
Lamačská cesta 3, 
841 01 Bratislava 
z dôvodu zmeny údajov o predstavenstve a dozornej rade vysielateľa s licenciou a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

mení 
licenciu č. R/66 na rozhlasové  vysielanie nasledovne: 
  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/98 z 10.12.1998 v znení neskorších zmien sa mení takto: 
 
V článku II. sa mení bod 2. a znie takto: 
„ II. Právne skutočnosti spoločnosti: 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na  
hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, 
vložka číslo: 1331/B zo dňa 15.04.2005 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 1331/B zo dňa 
15.04.2005” 
 
Úloha č. 05-11/295: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 89-LO/D-
644/2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 17.06.2005       Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 135-LO/D – 1001/2005 zo dňa 04.05.2005  
vo veci oznámenia zmeny údajov v licencii č. R/66 z dôvodu zmeny technických parametrov 
ÚK : D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-11/16.297: 
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. 135-LO/D-1001/2005 zo dňa 04.05.2005 posúdila oznámenie o zmene 
údajov podľa § 51 ods. 1 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. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 m e n í 
licenciu č. R/66 na rozhlasové  vysielanie nasledovne: 
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V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 z 10.12.1998 v znení neskorších zmien sa časť  IV., bod 
2.28 mení a znie: 
„2.28  107,5 MHz   Prievidza 
 max. vyžiarený výkon 30dBW (1 kW) -  27 Horizontal (500 W) 
      -   27 Vertikal (500 W) 
 lokalita:   Prievidza – Markušová 
 súradnice:   18 E 40 33 / 48 N 44 30 
 č. j.    1425/10/2005“ 
 
Úloha č. 05-11/296: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 135-LO/D-
1001/2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 17.06.2005      Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 44-LO/O – 297/2005 zo dňa 08.02.2005  
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK : Milan Janovec –RTV, Slovenská Ľupča 
 
Uznesenie č. 05-11/17.298: 
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, že účastník správneho konania: 
Milan Janovec – RTV 
Pod zámkom 29 
976 13 Slovenská Ľupča 

porušil § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
za čo mu ukladá sankciu 

v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 9 zákona 
č. 308/2000 Z. z.  

pokutu vo výške 20 000,– Sk. 
(slovom dvadsať tisíc slovenských korún) 

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie 
sa sankcia uložila.  
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS ... 
 
Úloha č. 05-11/297: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 44-LO/O-
297/2005 a zašle ho účastníkovi konania Milanovi Janovcovi – RTV, Slovenská Ľupča. 
T: 17.06.2005       Z: LO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti č. 2721/180-2004 na možné nesplnenie povinnosti podľa § 16 písm. n) zákona č. 
308/2000 Z. z. proti Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča 
Sťažovateľ: utajená totožnosť 
 
Uznesenie č. 05-11/18.299: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) postupom 
podľa zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 2721/180-2004 
zo dňa 14.12.2004 a dospela k záveru, že  sťažnosť v zmysle § 19 ods. 1 zákona veta prvá zákona č. 
152/1998 Z. z. o sťažnostiach je opodstatnená. 
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Úloha č. 05-11/298: Kancelária Rady písomne oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti č. 
2721/180-2004. 
T: 17.06.2005       Z: LO 
 
K bodu 19/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného neoznámenia zmeny údajov uvedených 
v žiadosti 
Vysielateľ : RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-11/19.300: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách začína správne 
konanie voči vysielateľovi RADIO TWIST, a.s., Šalviova 1, 821 01 Bratislava, vo veci  možného 
neoznámenia zmeny údajov uvedených vo svojej žiadosti, ktorá by mohla byť dôvodom na zmenu 
licencie z dôvodu, že neoznámil Rade voľbu podpredsedu predstavenstva a voľbu nových členov 
dozornej rady. 
 
Úloha č. 05-11/299: Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania, RADIO TWIST, a.s., 
Bratislava začiatok správneho konania a zaobstará všetky údaje a doklady, ktoré sú nevyhnutné na 
zistenie skutočného stavu veci. 
T: 17.06.2005       T: LO 
 
K bodu 20/ 
SK: 350-LO/D-2471/2004 zo dňa 15.11.2004 
vo veci žiadosti o udelenie frekvencií 
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava 
ÚP: 11:00 hod. 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 7.06.2005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 05-11/20.301: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. d) 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.”), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, 
v správnom konaní č. 350-LO/D-2471/2004, posúdila žiadosť o pridelenie štyroch častí multiplexu na 
frekvencii 66. kanál Bratislava účastníka konania: 
Slovenský rozhlas 
Mýtna ulica č. 1 
812 90 Bratislava   
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 
 

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania  

prideľuje 
jednu časť multiplexu - 66. kanál pre mesto Bratislava Slovenskému rozhlasu, Bratislava, na skúšobné 
digitálne, terestriálne vysielanie. 
Tieto časti bude Slovenský rozhlas využívať na vysielanie programového okruhu SRo 1 – Rádio 
Slovensko. 
Podľa ustanovenia § 68 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z je vysielateľ zodpovedný za využitie 
parametrov frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je 
povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci 
s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámi Rade. 
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Podľa § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný využívať 
pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto zákonom 
a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie inej osobe. 
Keďže ide o pilotný projekt DVB-T, počas tejto prevádzky sa budú meniť parametre vysielania po 
dohode a v spolupráci s Telekomunikačným úradom SR, vykonávať meranie na vysielacom reťazci 
technológie ako aj kvalitatívne merania poľa v teréne. Z uvedeného dôvodu počas tohto projektu budú 
aj nevyhnutné odstávky vo vysielaní.   
 
 
Úloha č. 05-11/300: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
350-LO/D-2471/2004 účastníkovi konania Slovenský rozhlas, Bratislava. 
T: 17.06.2005       Z: LO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č.35/2005/TV o monitorovaní televízie JOJ  
(monitorovaný program Na paškál,  vysielaný dňa 27.5.2005) 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava   číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-11/21.302: 
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., Správy č. 35/2005/TV o monitorovaní televízie JOJ, začína 
správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., Bratislava, vo veci možného porušenia § 19 ods. 
1, § 20 ods. 3, § 20 ods. 4 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 27.4.2005 
o cca 21.54 hod. odvysielal program „Na paškál“.  
 
Úloha č. 05-11/301: 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: 21.06.2005      Z: PKO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. č. 696/71-2005 zo dňa 31.03.2005  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Invázia  do  Ameriky z dní 26. a 27.03.2005 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 696/71-2005  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava   číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-11/22.303.1: 
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 sťažnosti č. 696/71-2005 
začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neuplatnením jednotného systému označovania v programe 
„Invázia do Ameriky“ odvysielaného dňa 26.03.2005 o cca 6:26 hod. 
 
 
Úloha č. 05-11/302: 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.  
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T: 21.06.2005      Z: PKO 
 
Uznesenie č. 05-11/22.303.2: 
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 sťažnosti č. 696/71-2005 
začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neuplatnením jednotného systému označovania v programe 
„Invázia do Ameriky“ odvysielaného dňa 27.03.2005 o cca 6:50 hod. 
 
Úloha č. 05-11/303: 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: 21.06.2005       Z: PKO  
 
Úloha č. 05-11/304: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správnych konaní. 
T: 17.06.2005                                                                    Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.920/138-2005 zo dňa 20.04.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu – futbalové stretnutie zo dňa 17.04.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.920/138-2005 smerujúcej proti vysielaniu STV 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-11/23.304.1: 
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 sťažnosti č. 920/138-2005 
voči vysielateľovi STV 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 
reklamného bloku počas druhého polčasu (niekoľko sekúnd po jeho začiatku) zápasu Spartak Trnava – 
Inter Bratislava dňa 17.04.2005, ktorý zasahoval do priebehu zápasu.  
 
Úloha č. 05-11/305: 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: 21.06.2005      Z: PKO 
 
Uznesenie č. 05-11/23.304.2: 
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 sťažnosti č. 920/138-2005 
voči vysielateľovi STV začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej 
televízii, vo veci možného porušenia § 16 písm. e) v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu 
vysielania zo dňa 17.4.2005 na vyžiadanie Rady. 
 
Úloha č. 05-11/306: 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: 21.06.2005      Z: PKO 
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Úloha č. 05-11/307: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správnych konaní. 
T: 17.06.2005                                                                    Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.38/05/TV z monitorovania televízie STUDIO PLUS TV
(monitorované dni: 8. a 11.05.2005) 
Vysielateľ: František Kováts - STUDIO PLUS TV, Veľký Meder číslo licencie: T/42 
 
Uznesenie č. 05-11/24.305: 
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. 38/05/TV z monitorovania televízie STUDIO PLUS 
TV konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 8. a 11.05.2005 vysielateľa František 
Kováts - STUDIO PLUS TV, s licenciou č. T/42  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 05-11/308: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (František Kováts - STUDIO PLUS TV) 
uznesenie Rady. 
T: 17.06.2005      Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 6/05/RO o monitorovaní  Rádia Twist 
(monitorovaný deň: 1.04.2005 program Prezidentské odpovede) 
Vysielateľ: Rádio Twist, a.s. Bratislava   číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 05-11/25.306: 
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. 6/2005/TV o monitorovaní  vysielania stanice Rádia 
Twist konštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 1.04.2005 vysielateľa Rádio Twist, a.s. 
Bratislava s licenciou R/70 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.36/05/TV o monitorovaní vysielania TV REDUTA 
(monitorované dni: 11.04. 2005) 
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.  číslo licencie: T/138 
 
Uznesenie č. 05-11/26.307: 
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. 36/05/TV o monitorovaní televíznej programovej 
služby TV REDUTA konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dňa 11.04.2005 vysielateľa BIC 
Spišská Nová Ves, s.r.o., s licenciou č. T/138 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 05-11/309: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (BIC Spišská Nová Ves, s.r.o.,) uznesenie 
Rady. 
T: 17.06.2005      Z: PgO 
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K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.39/05/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza 
(monitorovaný deň: 21.03.2005 – Opposite Sex) 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-11/27.308: 
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. 39/05/TV konštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
z dňa 21.03.2005 vysielateľa MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o., s licenciou č. T/41  nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov.  
 
K bodu 28/ 
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 799/151-2005  zo dňa 13.04.2005   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok ,,Historická zmena“ ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 799/151-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-11/28.309: 
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. 799/151-2005, 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. 05-11/310: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.06.2005      Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 1082/154-2005 zo dňa 17.05.2005  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  Správy STV z 10.05.2005, príspevok Boeingy v Bratislave) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1082/154-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 05-11/29.310:  
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. 1082/154-2005, vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 05-11/311: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.06.2005                                                                                Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 913/137-2005 zo dňa 4.04.2005   sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z 30.03.2005, príspevok Špecialisti na mapy) 
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Správa o šetrení sťažnosti č. 913/137-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 05-11/30.311: 
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. 913/137-2005, vedenú voči 
vysielateľovi na základe zákona STV a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 05-11/312: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.06.2005      Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č. 750/77-2005 a 751/78-2005 zo dňa 5.04.2005 sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Zachráňte vojaka Ryana a upútavky na film) 
Správa o šetrení sťažností č. 750/77-2005 a 751/78-2005  smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
   
Uznesenie č. 05-11/31.312: 
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. 750/77-2005 a č. 751/78-2005, 
vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. a uznala sťažnosti v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnené.  
 
K bodu 32/ 
Návrh na začatie správneho konania  
Doplnenie: Materiál PKO o neodvysielaní oznamu o porušení zákona pred programom „Odpovede 
z obrazovky“ 
(monitorovaný deň: 22.05.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-11/32.313: 
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 § 16 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 22.5.2005 neodvysielal oznam o porušení zákona v čase pred začiatkom 
vysielania programu „Odpovede z obrazovky“, za podmienok určených v rozhodnutí Rady č. 
RL/575/2005. 
 
Úloha č. 05-11/313: 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: 21.06.2005       Z: LO 
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K bodu 33/ 
Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 17-PgO/O-193/2005 zo dňa 25.01.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti 241/157-2004 
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 16.10.2004 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-11/33.314: 
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. 17-PgO/O-
193/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   

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

tým, že dňa 16.10.2004 o cca 19:15 odvysielal v príspevku „Súboj miest Banskej Bystrice a Zvolena“ 
v programe Televízne noviny informácie propagačného charakteru, ktoré mali povahu skrytej reklamy 
podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z., 
 

za čo mu ukladá 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške vo výške 100 000,- Sk, slovom stotisíc slovenských korún. 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548. 
 
Úloha č. 05-11/314.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA 
– SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 07.07.2005       Z: PKO 
 
Úloha č. 05-11/314.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.06.2005      Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 19-PgO/O-195/2005 zo dňa 25.01.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti 2569/164-2004 
(dodržiavanie §  19 ods. 1  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: reklamný šot, 29.11.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-11/34.315: 
Vo veci nebolo prijaté žiadne uznesenie. 
Úloha č. 05-11/315: Nakoľko Rada vo veci meritórne nerozhodla, Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 
4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo 
veci na najbližšie zasadnutie Rady. 
T: 17.06.2005       Z: PKO 
 
K bodu 35/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 401-PgO/O-51/2004 zo dňa 21.12.2004 
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Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, 
TV JOJ a TA3 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Noviny“, 24.09.2004) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-11/35.316: 
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. 401-PgO/O-
51/2004 MAC TV 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 
informujúcom o mítingu V. Mečiara s dôchodcami v jednom z bratislavských hotelov v programe 
„Noviny“ dňa 24.9.2004, 

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. 05-11/316: 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 MAC TV s r.o. 
T: 07.07.2005       Z: PKO 
 
K bodu 36/ 
Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie 
zákona 
SK č.: 410-PgO/O-60/2005 zo dňa 21.12.2005 
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, 
TV JOJ a TA3 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 25.9.2004 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-11/36.317: 
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. 410-PgO/O-
60/2004 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. 05-11/317: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania.
T: 07.07.2005       Z: PKO 
 
K bodu 37/ 
Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie 
zákona 
SK č.: 411-PgO/O-61/2005 zo dňa 21.12.2005 
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Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza, 
TV JOJ a TA3 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 23.09.2004) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-11/37.318: 
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. 411-PgO/O-
61/2004 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. 05-11/318: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z. oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 07.07.2005      Z: PKO 
 
K bodu 38/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 16-PgO/O-192/2005 zo dňa 25.01.2005 
Doplnenie: Správa č. 16/2004/R z monitorovania Slovenského rozhlasu 
(dodržiavanie §  38 ods. 2,4  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Pozor zákruta!“, 02.12.2004) 
ÚK: Vysielateľ na základe zákona Slovenský rozhlas  
 
Uznesenie č. 05-11/38.319: 
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. 16-
PgO/O-192/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenský rozhlas,   
I. opakovane porušil povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 tým, 
že označenie sponzora na začiatku a na konci programu „Pozor, zákruta!“ neobsahovalo názov 
právnickej osoby, ktorá bola sponzorom programu  
 
II. opakovane porušil povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
že nezabezpečil, aby program „Pozor, zákruta!“, ktorý odvysielal dňa 02.12.2004 priamo nepodporoval 
predaj tovaru sponzora 
 

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  50 000,- Sk, slovom päťdesiatticíc 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. 05-11/319: 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 
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vysielateľovi na základe zákona Slovenskému rozhlasu a Rade Slovenského rozhlasu. 
T: 07.07.2005       Z:PKO 
 
K bodu 39/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 395-PgO/O-13/2004 zo dňa 21.12.2004 
Doplnenie: Správa PgO o šetrení sťažnosti č. 2405/158-2004 
(dodržiavanie §  20 ods. 5  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Scoop“, 31.10.2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 05-11/39.320: 
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. 359-
PgO/O-13/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   

opakovane porušil   
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 
že dňa 31.10.2004 o cca 15.55 hod. odvysielal program „Scoop“ nesprávne označený podľa 
Jednotného systému označovania programov   
 

za čo mu ukladá 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 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. 
 
Úloha č. 05-11/320: 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 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a Rade Slovenskej televízie. 
T: 07.07.2005       Z: PKO 
 
Úloha č. 05-11/321: 
Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.06.2005      Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 396-PgO/O-14/2004 zo dňa 21.12.2004 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 2405/158- 2004 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie §  20 ods. 5  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavka „November“ 9.11.2004) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 05-11/40.321: 
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. 396-
PgO/O-14/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   
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opakovane porušil   
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, 
že dňa 9.11.2004 o cca 11.00 hod. odvysielal upútavku „November“, propagujúcu  programy „Spy 
Game“, „Rýchlo a zbesilo“, „Mandolína kapitána Correliho“ a „Gladiátor“, bez použitia 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  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. 
 
Úloha č. 05-11/322: 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 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii 
T: 07.07.2005      Z: PKO 
  
Úloha č. 05-11/323: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.06.2005      Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 55-PgO/O-370/2005 zo dňa 22.02.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 82/4-2005; č. 256/24-2005; č. 251/23-2005 a č. 166/13-2005  
smerujúcich voči  Slovenskej televízii 
(dodržiavanie §  35 ods. 6  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar - magazín“, 04.01.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 05-11/41.322: 
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. 55-
PgO/O-370/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   

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

tým, 
že zaradil reklamu počas programu „Slovensko hľadá Superstar - magazín“, ktorý bol vysielaný dňa 
4.1.2005 o cca 21.08 hod. 
 
 

za čo mu ukladá 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa §  
67 ods. 5 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 500 000,- Sk, päťstotisíc slovenských korún. 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548. 
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Úloha č. 05-11/324: 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 vysielateľovi na 
základe zákona Slovenskej televízii 
T:07.07.2005      Z:PKO 
 
Úloha č. 05-11/325: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.6.2005      Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 92-PgO/O-534/2005 zo dňa 05.04.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 252/27-2005 (bod 4)  č. 253/29-2005 (bod 2) smerujúcich 
proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 35 ods.6 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 14.01.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 05-11/42.323: 
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. 92-
PgO/O-534/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   

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

tým, 
že zaradil reklamu počas programu „Slovensko hľadá Superstar“, ktorý bol vysielaný dňa 14.1.2005 
o cca 20.07 hod.   
 

za čo mu ukladá 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa §  
67 ods. 5 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 500 000,- Sk, päťstotisíc slovenských korún. 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548. 
 
Úloha č. 05-11/326: 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 vysielateľovi na 
základe zákona Slovenskej televízii 
T: 07.07.2005      Z:PKO 
 
Úloha č. 05-11/327: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.06.2005                                               Z: PgO 
 
K bodu 43/ 
Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 23-PgO/O-199/2005 zo dňa 25.01.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2407/153-2004 
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Teleráno“, 25.10.2004 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-11/43.324: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
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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. 23-PgO/O-
199/2005 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. 05-11/328.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 07.07.2005      Z: PKO 
 
Úloha č. 05-11/328.2:  Kancelária Rady  oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.06.2005       Z: PgO 
 
K bodu 44/ 
Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 24-PgO/O-200/2005 zo dňa 25.01.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2408/154-2004 
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Teleráno“, 28.09.2004 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-11/44.325: 
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. 24-PgO/O-
200/2005 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. 05-11/329.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 07.07.2005      Z:PKO 
 
Úloha č. 05-11/329.2: Kancelária Rady  oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.06.2005       Z: PgO 
 
K bodu 45/ 
Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 25-PgO/O-201/2005 zo dňa 25.01.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2409/155-2004 
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Teleráno“, 30.09.2004 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-11/45.326: 
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. 25-PgO/O-
201/2005 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 
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zastavuje, 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
 
 
Úloha č. 05-11/330.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 07.07.2005      Z:PKO 
 
Úloha č. 05-11/330.2: Kancelária Rady  oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.06.2005       Z: PgO 
 
K bodu 46/ 
Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 26-PgO/O-202/2005 zo dňa 25.01.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2406/152-2004 
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Teleráno“, 18.10.2004 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-11/46.327: 
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. 26-PgO/O-
202/2005 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. 05-11/331.1:  Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T:  07.07.2005      Z: PKO 
 
Úloha č. 05-11/331.2:  Kancelária Rady  oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.06.2005       Z: PgO 
 
K bodu 47/ Rôzne 
 
1. Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2005  
 
Uznesenie č. 05-11/47.328.1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o štatistike o odvysielanom programe 
televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm.l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 1.štvrťrok 2005. 
 
2. SK : 161-LO/D – 1232/2005 zo dňa 01.06.2005 vo veci oznámenia zmeny údajov v licencii 
    č. R/66 z dôvodu zmeny technických parametrov 
    ÚK : D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-11/47.329.2: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 
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Z. z., v správnom konaní č. 161-LO/D-1232/2005 zo dňa 01.06.2005 posúdila oznámenie o zmene 
údajov podľa § 51 ods. 1 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. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 m e n í 
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  IV., bod 
2.18 mení a znie: 
„2.18  95,7 MHz   Rožňava 
 max. vyžiarený výkon 30dBW (1 kW) – 500 W horizontál 
         500 W vertikál 
 lokalita:   Rožňava - hvezdáreň 
 súradnice:   20 E 32 15 / 48 N 40 08 
 č. j.    1839/10/2005“ 
 
Úloha č. 05-11/332:  Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 161-
LO/D-1232/2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 17.06.2005       Z: LO 
 
3. Odmeny členov Rady za mesiac máj 2005. 

Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie prehľad o účasti členov Rady na zasadnutiach 
v mesiaci máj 2005 a rozhodla o poskytnutí odmeny za mesiac máj 2005 v plnej výške všetkým 
členom Rady. 

 
Úloha č. 05-11/333: Kancelária Rady zabezpečí vyplatenie odmien obvyklým spôsobom. 
T: výplatný termín za máj 2005    Z: EOV 
 
4. Úprava v rámci položiek rozpočtu. 
 
Uznesenie č. 05-11/47.329.4: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie odôvodnenie presunu finančných prostriedkov 
v rámci rozpočtových položiek a súhlasí so IV. internou úpravou rozpočtu na rok 2005, a zároveň 
presúva do kompetencie riaditeľa Kancelárie RVR schvaľovanie presunov na položkách pri 
nenarušení záväzných ukazovateľov. Zároveň nariaďuje Kancelárii RVR predkladať za zasadnutia 
Rady iba úpravy, kde dôjde k zmene záväzných ukazovateľov. 
 
Úloha č. 05-11/334: Kancelária Rady zabezpečí presun finančných prostriedkov podľa schváleného 
uznesenia. 
T: jún 2005       Z: EOV, RK 
 
5. Prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov. Rada zobrala čerpanie rozpočtu za apríl 2005 na 

vedomie. 
 
6. Správa zo zahraničnej pracovnej cesty – EPRA (11. – 13. máj 2005, Bosna a Hercegovina). 

Rada zobrala správu zo zahraničnej pracovnej cesty na vedomie. 
 
7. Uznesenia NR SR č. 1667 a 1668, ktorými NR SR zobrala na vedomie Správu o dodržiavaní § 19 

zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii za rok 2003 a Správu o stave vysielania a o 
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činnosti Rady pre vysielanie a retransmisiu za rok 2004. Rada zobrala uznesenia NR č. 1667 a 
1668 na vedomie. 

 
 
 
 
 
                         Valéria Agócs 
V Bratislave, 07.06.2005                    predsedníčka Rady 
       pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overil: Mgr. Jana Žitňanská 
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