Zápisnica č. 12/2005
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 20. 6. 2005 o 10:00 hod. v zasadačke SSN, Župné nám. č. 7, Bratislava
a dňa 21. 6. 2005 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín
Zapisovateľ: Andrej Holák

Overovateľ: Peter Škultéty
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.
Program - 20.06.2005 začiatok o 10,00 hod.
1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konanie:
1.1. Žiadateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
SK:
164-LO/O-T01/2005
166-LO/O-T02/2005
167-LO/O-T03/2005
168-LO/O-T04/2005
169-LO/O-T05/2005
170-LO/O-T06/2005
171-LO/O-T07/2005
172-LO/O-T08/2005
173-LO/O-T09/2005
175-LO/O-T11/2005
176-LO/O-T12/2005
177-LO/O-T13/2005
178-LO/O-T14/2005
179-LO/O-T15/2005
180-LO/O-T16/2005
181-LO/O-T17/2005
184-LO/O-T20/2005
186-LO/O-T22/2005
187-LO/O-T23/2005
189-LO/O-T25/2005
190-LO/O-T26/2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava, frekvencie 40. kanál v lokalite
Dobroč, frekvencie 34. kanál v lokalite Plešivec, frekvencie 46. kanál v lokalite Žarnovica,
frekvencie 44. kanál v lokalite Čierny Balog, frekvencie 38. kanál v lokalite Fiľakovo, frekvencie
34. kanál v lokalite Kokava nad Rimavicou, frekvencie 41. kanál v lokalite Topoľčianky,
frekvencie 38. kanál v lokalite Nižná Slaná, frekvencie 56. kanál v lokalite Jovsa, frekvencie 34.
kanál v lokalite Kurimka, frekvencie 34. kanál v lokalite Kružlovská Huta, frekvencie 27. kanál
v lokalite Staré Hory, frekvencie 57. kanál v lokalite Námestovo, frekvencie 46. kanál v lokalite
Slovenská Ľupča, frekvencie 28. kanál v lokalite Banská Bystrica, frekvencie 30. kanál v lokalite
Senica, frekvencie 41. kanál v lokalite Podbrezová, frekvencie 32. kanál v lokalite Bystré,
frekvencie 30. kanál v lokalite Skalica a frekvencie 39. kanál v lokalite Šarišské Michaľany.
ÚP: 10.00 hod.
1.2. Žiadateľ: RADIO a.s., Bratislava
SK:
198-LO/O-R06/2005
191-LO/O-R02/2005
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vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava, vo veci pridelenia frekvencie 102,8
MHz v lokalite Rožňava
ÚP: 10.20 hod.
1.3. Žiadateľ: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
SK:
193-LO/O-R04/2005
vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz v lokalite Košice
ÚP: 10.40 hod.
1.4. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava
SK:
200-LO/O-R08/2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava
ÚP: 11.00 hod.
1.5. Žiadateľ: C.E.N., s.r.o., Bratislava
SK:
195-LO/O-T27/2005
188-LO/O-T24/2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava a frekvencie 39. kanál v lokalite
Bratislava
ÚP: 11.20 hod.
1.6. Žiadateľ: Videoštúdio RIS s.r.o., Senica
SK:
185-LO/O-T21/2005
vo veci pridelenia frekvencie 48. kanál v lokalite Senica
ÚP: 11.40 hod.
1.7. Žiadateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
SK:
199-LO/O-R07/2005
194-LO/O-R05/2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava a pridelenia frekvencie 103,4 MHz
v lokalite Brezno
ÚP: 12.00 hod.
1.8. Žiadateľ: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad
SK:
192-LO/O-R03/2005
vo veci pridelenia frekvencie 94,8 MHz v lokalite Košice
ÚP: 12.20 hod.
1.9. Žiadateľ: CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice
SK:
196-LO/O-T28/2005
188-LO/O-T24/2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava a 39. kanál v lokalite Bratislava
ÚP: 12.40 hod.
Program - 21.06.2005 začiatok o 9,30 hod.
1/ Kontrola plnenia úloh
2/ Výberové konanie
SK: 198-LO/O-R06/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava
ÚK: RADIO a.s., Bratislava
3/ Výberové konanie
SK: 199-LO/O-R07/2005 zo dňa 17.05.2005
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vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
4/ Výberové konanie
SK: 200-LO/O-R08/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava
ÚK: D. EXPRES, a.s., Bratislava
5/ Výberové konanie
SK: 164-LO/O-T01/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
6/ Výberové konanie
SK: 195-LO/O-T27/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava
ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava
7/ Výberové konanie
SK: 196-LO/O-T28/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava
ÚK: CREATV spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice
8/ Výberové konanie
SK: 166-LO/O-T02/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 40. kanál v lokalite Dobroč
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
9/ Výberové konanie
SK: 167-LO/O-T03/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 34. kanál v lokalite Plešivec
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
10/ Výberové konanie
SK: 168-LO/O-T04/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 46. kanál v lokalite Žarnovica
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
11/ Výberové konanie
SK: 169-LO/O-T05/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Čierny Balog
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
12/ Výberové konanie
SK: 170-LO/O-T06/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 38. kanál v lokalite Fiľakovo
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
13/ Výberové konanie
SK: 171-LO/O-T07/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 34. kanál v lokalite Kokava nad Rimavicou
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
14/ Výberové konanie
SK: 172-LO/O-T08/2005 zo dňa 17.05.2005
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vo veci pridelenia frekvencie 41. kanál v lokalite Topoľčianky
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
15/ Výberové konanie
SK: 173-LO/O-T09/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 38. kanál v lokalite Nižná Slaná
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
16/ Výberové konanie
SK: 175-LO/O-T11/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 56. kanál v lokalite Jovsa
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
17/ Výberové konanie
SK: 176-LO/O-T12/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 34. kanál v lokalite Kurimka
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
18/ Výberové konanie
SK: 177-LO/O-T13/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 34. kanál v lokalite Kružlovská Huta
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
19/ Výberové konanie
SK: 178-LO/O-T14/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 27. kanál v lokalite Staré Hory
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
20/ Výberové konanie
SK: 179-LO/O-T15/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 57. kanál v lokalite Námestovo
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
21/ Výberové konanie
SK: 180-LO/O-T16/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 46. kanál v lokalite Slovenská Ľupča
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
22/ Výberové konanie
SK: 181-LO/O-T17/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 28. kanál v lokalite Banská Bystrica
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
23/ Výberové konanie
SK: 184-LO/O-T20/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 30. kanál v lokalite Senica
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
24/ Výberové konanie
SK: 186-LO/O-T22/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 41. kanál v lokalite Podbrezová
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
25/ Výberové konanie
SK: 187-LO/O-T23/2005 zo dňa 17.05.2005
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vo veci pridelenia frekvencie 32. kanál v lokalite Bystré
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
26/ Výberové konanie
SK: 189-LO/O-T25/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 30. kanál v lokalite Skalica
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
27/ Výberové konanie
SK: 190-LO/O-T26/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 39. kanál v lokalite Šarišské Michaľany
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
28/ Výberové konanie
SK: 188-LO/O-T24/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 39. kanál v lokalite Bratislava
ÚK:
CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice
C.E.N., s.r.o., Bratislava
29/ Výberové konanie
SK: 191-LO/O-R02/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 102,8 MHz v lokalite Rožňava
ÚK: RADIO a.s., Bratislava
30/ Výberové konanie
SK: 192-LO/O-R03/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 94,8 MHz v lokalite Košice
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad
31/ Výberové konanie
SK: 193-LO/O-R04/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz v lokalite Košice
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
32/ Výberové konanie
SK: 185-LO/O-T21/2005
Vo veci pridelenia 48. kanál Senica
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica
33/ Výberové konanie
SK: 194-LO/O-R05/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 103,4 MHz v lokalite Brezno
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
34/ Výberové konanie
SK: 174-LO/O-T10/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 32. kanál v lokalite Šaľa – zastavenie konania
ÚK:
35/ Výberové konanie
SK: 182-LO/O-T18/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 60. kanál v lokalite Púchov – zastavenie konania
ÚK:
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36/ Výberové konanie
SK: 183-LO/O-T19/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 52. kanál v lokalite Lučenec – zastavenie konania
ÚK:
37/ SK č. 205-LO/D-1321/2004 zo dňa 13.06.2005
vo veci žiadosti o zmenu licencie – zmena technických parametrov
ÚK: RADIO a.s., Bratislava
38/ Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. T/130
Vysielateľ: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča
39/ Šetrenie sťažnosti č. 744/85-2005 na vysielanie D.EXPRES, a.s., Bratislava
Sťažovateľ: Boris Bielik, Bratislava
40/ SK: 207-LO/D-1260/2005 zo dňa 03.06.2005
vo veci zmeny registrácie retransmisie
ÚK : MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš
41/ SK: 208-LO/D-1231/2005 zo dňa 01.06.2005
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii
ÚK : Ragtime, spol. s r.o., Bratislava
42/ SK: 109-LO/D-938/2005
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Snina
ÚK: TV – SKV s.r.o., Snina
43/ SK: 201-LO/D-1262/2005
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácií retransmisie č. TKR/97
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina
44/ SK: 163-LO/D-1241/2005
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácií retransmisie č. TKR/131
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Fiľakovo
45/ SK: 202-LO/D-1190/2005
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
46/ SK : 206-LO/D-1351/2005 zo dňa 13.06.2005
vo veci žiadosti o zmenu licencie ( pridelenia frekvencie na analógové televízne vysielanie na
frekvencii - 52. kanál v lokalite Lučenec )
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o. , Lučenec
47/ SK : 162 -LO/D-958/2005 zo dňa 27.04.2005
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/108 podľa § 51 ods. 4 zákona č.
308/2000 Z. z. (z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny počtu prípojok)
ÚK: Quartex group, spol.s.r.o., Holíč
48/ Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 37/2005/TV o monitorovaní STV
(monitorovaný program/dni MSĽH 2.5.-15.5.2005 )
Vysielateľ: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona
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49/ Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 766/91-2005 zo dňa 7.4.2005
sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Televízne noviny: príspevok „Šafária s peniazmi“ z dňa 16.3.2005)
Správa o šetrení sťažnosti č. 766/91-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
50/ Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 628/68-2005 zo dňa 18.3.2005
sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Paľba: reportáž „Res Publica z dňa 14.3.2005)
Správa o šetrení sťažnosti č. 628/68-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
51/ Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosti č. 929/139-2005, 930/140-2005 a 931/141-2005 zo dňa 22. 4. 2005
sťažovateľ: fyzické osoby
(na vysielanie programu Mojsejovci LIVE a Mojsejovci HOT LINE zo dňa 20. 4. 2005)
Správa o šetrení sťažností č. 929/139-2005, 930/140-2005 a 931/141-2005 smerujúcich proti
vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
52/ Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 1136/160-2005 zo dňa 20.5.2005
sťažovateľ: právnická osoba
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 6.5.2005)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1136/160-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona
53/ Kontrolný monitoring
Správa č 40/05/TV o monitorovaní vysielania programov Mojsejovci, Mojsejovci KVÍZ ŠOU,
Mojsejovci LIVE, Mojsejovci HOT LINE
(monitorované dni: 6.,10.,13. a 17.4.2005)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
54/ Kontrolný monitoring
Správa č. 29/2005/TV o monitorovaní vysielania programu Kreatívny ateliér (Digitál)
(monitorované dni: 23. 04. 2005 a 25.05.2005)
Vysielateľ: Slovenská televízia (Dvojka) – vysielateľ na základe zákona
55/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.704/73-2005 zo dňa 1.4.2005
sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Sedem s.r.o.)
Správa o šetrení sťažnosti č. 704/73-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV MARKÍZA
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
56/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 961/149-2005 zo dňa 27. 4. 2005
sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Mojsejovci zo dňa 24. 4. 2005)
Správa o šetrení sťažnosti č. 961/149-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
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57/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1087/155-2005 zo dňa 17.5.2005
sťažovateľ: právnická osoba
(na vysielanie programu Reportéri z 27.4.2005, reportáž Pridrahý most)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1087/155-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona
58/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1246/163-2005 zo dňa 2.6.2005
sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Odpovede z obrazovky z 22.5.2005)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1246/163-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona
59/ Návrh na uloženie sankcií- upozornenie na porušenie zákona a odvysielanie oznamu o porušení
zákona
SK č.: 39-PgO/O-258/2005 zo dňa 08.02.2005
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2783/177-2004
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny, 10.12.2004“)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
60/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 104-PgO/O-608/2005 zo dňa 05.04.2005
Doplnenie: Správa č. 21/2005/TV
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a 2 písm. d), § 20 ods. 1,3,5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Mojsejovci, 13.3.2005“)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
61/ Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – upozornenia na
porušenie zákona
SK č.: 400-PgO/O-50/2004 zo dňa 21.12.2004
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza,
JOJ a TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Noviny“, 30.09.2004)
ÚK: MAC TV, s.r.o.
číslo licencie: T/39
62/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty
SK č.: 18-PgO/O-194/2005 zo dňa 25.01.2005
Doplnenie: Správa o šetrení bodu 2) sťažnosti č. 2552/163-2004
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Simpsonovci“)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
63/ 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 č. 2569/164-2004
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklamný šot „AEGON“)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
64/ Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – upozornenia na
porušenie zákona, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty
SK č.: 20-PgO/O-198/2005 zo dňa 25.01.2005
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2569/164-2004
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
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(monitorovaný program/deň: reklamný šot „AEGON“)
ÚK: C.E.N s.r.o.

číslo licencie: T/125

65/ Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty
SK č.: 21-PgO/O-197/2005 zo dňa 25.1.2005
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2569/164-2004
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklamný šot „AEGON“)
ÚK: MAC TV, s.r.o.
číslo licencie: T/39
66/ Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty
SK č.: 22-PgO/O-198/2005 zo dňa 25.01.2005
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2569/164-2004
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklamný šot „AEGON“)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
67/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona
SK č.: 36-PgO/O-255/2005 zo dňa 8.2.2005
Doplnenie: Správa č. 1/2005/TV o monitorovaní Mestskej televízie DSTV
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: celé vysielanie, 3. a 10.12.2004)
ÚK: Perfects, a.s.

číslo licencie: T/90

68/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona
SK č.: 37-PgO/O-256/2005 zo dňa 8.2.2005
Doplnenie: Správa č. 1/2005/TV o monitorovaní Mestskej televízie DSTV
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: celé vysielanie, 3. a 10.12.2004)
ÚK: Perfects, a.s.
číslo licencie: T/90
69/ Návrh na uloženie sankcií- upozornenie na porušenie zákona
SK č.: 51 -PgO/O-366/2005 zo dňa 22.02.2005
Doplnenie: Správa č. 2/2005/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: vysielanie reklamy)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
70/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 8-PgO/O-123/2004 zo dňa 11.01.2005
Doplnenie: Správa č. 75/04/TV
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Štúdio futbal, 8.9.2004“)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
71/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 52-PgO/O-367/2005 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: „Pošta pre teba, 25.12.2004“)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
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72/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 53-PgO/O-368/2005 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 (Silvestrovské vydanie)“, 31.12.2004“)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
73/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 54-PgO/O-369/2005 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: „Extra“, 31.12.2004“)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
74/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 56-PgO/O-371/2005 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“, 28.1.2005“)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
75/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 93-PgO/O-536/2005 zo dňa 22.03.2005
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 252/27-2005 (bod 4) a 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“, 21.1.2005)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
76/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty
SK č.: 59-PgO/O-374/2005 zo dňa 22.2.2005
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2772/176-2004
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Dievča za milión“, 04.12.2005)
ÚK: MAC TV, s.r.o.

číslo licencie: T/39

77/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona, resp. odvysielania oznamu
o porušení zákona
SK č.: 57-PgO/O-372/2005 zo dňa 22.02.2005
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2731/172-2004
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Fajnžurnál“, 02.12.2004)
ÚK: SERVIS SLOVAKIA, s.r.o.
číslo licencie: R/85
78/ Návrh na začatie správneho konania
Doplnenie: Materiál PKO o neodvysielaní oznamu o porušení zákona pred programom „Odpovede
z obrazovky“
(monitorovaný deň: 12.6.2005)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona.
79/ Rôzne
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*****
20.06.2005 začiatok o 10,00 hod.
1.
1.1.

Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konanie:
Žiadateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
164-LO/O-T01/2005
166-LO/O-T02/2005
167-LO/O-T03/2005
168-LO/O-T04/2005
169-LO/O-T05/2005
170-LO/O-T06/2005
171-LO/O-T07/2005
172-LO/O-T08/2005
173-LO/O-T09/2005
175-LO/O-T11/2005
176-LO/O-T12/2005
177-LO/O-T13/2005
178-LO/O-T14/2005
179-LO/O-T15/2005
180-LO/O-T16/2005
181-LO/O-T17/2005
184-LO/O-T20/2005
186-LO/O-T22/2005
187-LO/O-T23/2005
189-LO/O-T25/2005
190-LO/O-T26/2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava, frekvencie 40. kanál v lokalite
Dobroč, frekvencie 34. kanál v lokalite Plešivec, frekvencie 46. kanál v lokalite Žarnovica,
frekvencie 44. kanál v lokalite Čierny Balog, frekvencie 38. kanál v lokalite Fiľakovo, frekvencie
34. kanál v lokalite Kokava nad Rimavicou, frekvencie 41. kanál v lokalite Topoľčianky,
frekvencie 38. kanál v lokalite Nižná Slaná, frekvencie 56. kanál v lokalite Jovsa, frekvencie 34.
kanál v lokalite Kurimka, frekvencie 34. kanál v lokalite Kružlovská Huta, frekvencie 27. kanál
v lokalite Staré Hory, frekvencie 57. kanál v lokalite Námestovo, frekvencie 46. kanál v lokalite
Slovenská Ľupča, frekvencie 28. kanál v lokalite Banská Bystrica, frekvencie 30. kanál v lokalite
Senica, frekvencie 41. kanál v lokalite Podbrezová, frekvencie 32. kanál v lokalite Bystré,
frekvencie 30. kanál v lokalite Skalica a frekvencie 39. kanál v lokalite Šarišské Michaľany.
ÚP: 10.00 hod.

SK:

1.2. Žiadateľ: RADIO a.s., Bratislava
SK:
198-LO/O-R06/2005
191-LO/O-R02/2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava, vo veci pridelenia frekvencie 102,8
MHz v lokalite Rožňava
ÚP: 10.20 hod.
1.3. Žiadateľ: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
SK:
193-LO/O-R04/2005
vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz v lokalite Košice
ÚP: 10.40 hod.
1.4. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava
SK:
200-LO/O-R08/2005
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vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava
ÚP: 11.00 hod.
1.5. Žiadateľ: C.E.N., s.r.o., Bratislava
SK:
195-LO/O-T27/2005
188-LO/O-T24/2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava a frekvencie 39. kanál v lokalite
Bratislava
ÚP: 11.20 hod.
1.6. Žiadateľ: Videoštúdio RIS s.r.o., Senica
SK:
185-LO/O-T21/2005
vo veci pridelenia frekvencie 48. kanál v lokalite Senica
ÚP: 11.40 hod.
1.7. Žiadateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
SK:
199-LO/O-R07/2005
194-LO/O-R05/2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava a pridelenia frekvencie 103,4 MHz
v lokalite Brezno
ÚP: 12.00 hod.
1.8. Žiadateľ: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad
SK:
192-LO/O-R03/2005
vo veci pridelenia frekvencie 94,8 MHz v lokalite Košice
ÚP: 12.20 hod.
1.9. Žiadateľ: CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice
SK:
196-LO/O-T28/2005
188-LO/O-T24/2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava a 39. kanál v lokalite Bratislava
ÚP: 12.40 hod.
*****
21.06.2005 začiatok o 9,30 hod
K bodu 1/
Kontrola úloh:
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 334 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu dnešného
zasadnutia sú splnené.
Uznesenie č. 05-12/1.330: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.
K bodu 2/
Výberové konanie
SK: 198-LO/O-R06/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava
ÚK: RADIO a.s., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/2.331:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
( ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
v správnom konaní č. 198-LO/O-R06/2005, posúdila žiadosť o pridelenie jednej časti multiplexu
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v rámci kanálu 66 Bratislava a okolie účastníka konania:
RADIO, a.s.
Prešovská č. 39
Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
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 spoločnosti RADIO, a.s.. Bratislava, na
skúšobné digitálne, terestriálne rozhlasové vysielanie a zároveň
mení
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/71 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/71/1999 zo dňa 26.11.1999 v znení neskorších zmien a doplnení
sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I v bode 6 písm. a) sa dopĺňa tento text::
„jedna časť multiplexu – 66. kanál Bratislava (skúšobné digitálne, terestriálne rozhlasové vysielanie)“
2. V čl. IV, sa v bode 2 dopĺňa tento text:
„ Frekvencia:
kanál 66
Lokalita:
Bratislava
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 30.06.2006
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. 05-12/335: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 198-LO/OR06/2005 zo dňa 17.05.2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti RADIO, a.s., Bratislava
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 3/
Výberové konanie
SK: 199-LO/O-R07/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č. 05-12/3.332:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona
č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
( ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
v správnom konaní č. 199-LO/O-R07/2005, posúdila žiadosť o pridelenie jednej časti multiplexu
v rámci kanálu 66 Bratislava a okolie účastníka konania:
Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Kapitulská č. 2
Banská Bystrica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
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 spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská
Bystrica, na skúšobné digitálne, terestriálne rozhlasové vysielanie a zároveň
mení
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licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/75 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 v znení neskorších zmien a doplnení
sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa v bode 6 dopĺňa o tento text::
„jedna časť multiplexu – 66. kanál Bratislava (skúšobné digitálne, terestriálne rozhlasové vysielanie)“
2. V čl. IV, sa v bode 2 dopĺňa o tento text:
„ Frekvencia:
kanál 66
Lokalita:
Bratislava
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 30.06.2006
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. 05-12/336: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č.
199-LO/O-R07/2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská
Bystriaca a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 4/
Výberové konanie
SK: 200-LO/O-R08/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava
ÚK: D. EXPRES, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/4.333:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) a e)
zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 200-LO/O-R08/2005 začatom dňa
17.05.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové
vysielanie vo veci pridelenia časti multiplexu frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava na vysielanie
rozhlasovej programovej služby v rámci skúšobného terestriálneho digitálneho vysielania v systéme
DVB-T, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkom konania:
D.EXPRES, a. s.
Lamačská cesta 3
841 04 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje časť multiplexu frekvenciu 66. kanál v lokalite Bratislava na vysielanie rozhlasovej
programovej služby v systéme DVB-T
držiteľovi licencie č. R/66, spol. D.EXPRES, a.s., Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000
Z.z.
mení
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien
a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. I sa v bode 6. dopĺňa tento text:
„6.32.
66. kanál Bratislava (skúšobné digitálne terestriálne vysielanie)“
2.V čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:
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„2.32

Frekvencia
časť multiplexu 66. kanál
Lokalita:
Bratislava
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 30.06.2006“

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.
Podľa § 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.
Úloha č. 05-12/337: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady
vydá rozhodnutie o zmene licencie č. T/125 v SK č.: 195-LO/O-T27/2005 účastníkovi konania, spol.
C.E.N. s.r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 5/
Výberové konanie
SK: 164-LO/O-T01/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/5.334:
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. 164-LO/O-T01/2005, posúdila žiadosť o pridelenie jednej časti multiplexu
v rámci kanálu 66 Bratislava a okolie účastníka konania:
MAC TV , s.r.o.
Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
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 spoločnosti MACT TV, s.r.o. Bratislava, na
skúšobné digitálne, terestriálne televízne vysielanie a zároveň
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„jedna časť multiplexu – 66. kanál Bratislava (skúšobné digitálne, terestriálne rozhlasové vysielanie)“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Frekvencia
kanál 66
Lokalita:
Bratislava
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 30.16.2006“
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
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technológie ako aj kvalitatívne merania poľa v teréne. Z uvedeného dôvodu počas tohto projektu budú
aj nevyhnutné odstávky vo vysielaní.“
Úloha č. 05-12/338: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 164-LO/OT01/2005 zo dňa 03.06.2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MAC TV, s.r.o., Bratislava
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 6/
Výberové konanie
SK: 195-LO/O-T27/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava
ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/6.335:
Rada pre vysielanie 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 195-LO/O-T27/2005 začatom dňa
17.05.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia časti multiplexu frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava na vysielanie
televíznej programovej služby v rámci skúšobného terestriálneho digitálneho vysielania v systéme
DVB-T, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania, účastníkom konania:
C.E.N., s.r.o.
Župné námestie 3
811 03 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 66. kanál v lokalite Bratislava na vysielanie televíznej programovej služby
v systéme DVB-T
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/125, spoločnosti C.E.N. s.r.o., Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/125 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/125/2000 zo dňa 19.09.2000 v znení neskoršie vykonaných
zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:
1.V čl. I sa v bode 6 dopĺňa písm. c), terestriálne ( DBV - T):
„66. kanál Bratislava (určený na skúšobné digitálne terestriálne vysielanie)
2.V čl. IV sa dopĺňa bod 3 terestriálne vysielanie a podbod 3.1, ktorý znie:
„3.1 Frekvencia
66. kanál
Lokalita:
Bratislava
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 30.06.2006
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.
Podľa § 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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Úloha č. 05-12/339: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady
vydá rozhodnutie o zmene licencie č. T/125 v SK č.: 200-LO/O-R/08/2005 účastníkovi konania, spol.
C.E.N. s.r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 22.07.2005
Z:LO
K bodu 7/
Výberové konanie
SK: 196-LO/O-T28/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 66. kanál v lokalite Bratislava
ÚK: CREATV spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice
Uznesenie č. 05-12/7.336:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a)
a e) 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. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie v SK: 196-LO/O-T28/2005
vo veci pridelenia časti multiplexu frekvencie na digitálne terestriálne vysielanie na 66. kanáli
v lokalite Bratislava, doručenú Rade dňa 07.06.2005 účastníkom konania:
CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Jesenského 10
040 01 Košice
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z z.
zamieta
žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie vo veci pridelenia časti multiplexu frekvencie na
digitálne terestriálne vysielanie na frekvencii 66. kanál v lokalite Bratislava.
Úloha č. 05-12/340: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o pridelenie
frekvencie na televízne terestriálne vysielanie v správnom konaní 196-LO/O-T28/2005, zašle ho
účastníkovi konania (CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 8/
Výberové konanie
SK: 166-LO/O-T02/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 40. kanál v lokalite Dobroč
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/8.337:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 166-LO/O-T02/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 40. kanálu, kóta Dobroč doručenú Rade v lehote stanovenej v základných
podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
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rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 40 kanál Dobroč
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„40. kanál, kóta Dobroč“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
40 Dobroč
Lokalita:
TVP Dobroč
Frekvenčný list:
141/10/2005 zo dňa 14.1.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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.“
Úloha č. 05-12/341: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 9/
Výberové konanie
SK: 167-LO/O-T03/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 34. kanál v lokalite Plešivec
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/9.338:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 167-LO/O-T03/2005 zo dňa
06.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 34. kanálu, kóta Plešivec doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 46. kanál Plešivec
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„34. kanál, kóta Plešivec“
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2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
34 Plešivec
Lokalita:
TVP Plešivec
Frekvenčný list:
142/10/2005 zo dňa 14.01.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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.“
Úloha č. 05-12/342: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 10/
Výberové konanie
SK: 168-LO/O-T04/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 46. kanál v lokalite Žarnovica
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/10.339:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. . 168-LO/O-T04/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 46. kanálu, kóta Žarnovica doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 46 kanál Žarnovica
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„46. kanál, kóta Žarnovica“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
46 Žarnovica
Lokalita:
TVP Dobroč
Frekvenčný list:
143/10/2005 zo dňa 14.01.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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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Úloha č. 05-12/343: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 11/
Výberové konanie
SK: 169-LO/O-T05/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál v lokalite Čierny Balog
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/11.340:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 169-LO/O-T05/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 44. kanálu, kóta Čierny Balog doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. prideľuje frekvenciu 44 kanál Čierny Balog držiteľovi
licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51 ods. 5
zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„44. kanál, kóta Čierny Balog“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
44 Čierny Balog
Lokalita:
TVP Čierny Balog
Frekvenčný list:
144/10/2005 zo dňa 14.01.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2006“
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.“
Úloha č. 05-12/344: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 12/
Výberové konanie
SK: 170-LO/O-T06/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 38. kanál v lokalite Fiľakovo
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/12.341:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
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ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 170-LO/O-T06/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 38. kanálu, kóta Fiľakovo doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 38. kanál Fiľakovo
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„38. kanál, kóta Fiľakovo“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
38 Fiľakovo
Lokalita:
TVP Fiľakovo
Frekvenčný list:
145/10/2005 zo dňa 14.01.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2006“
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.“
Úloha č. 05-12/345: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 13/
Výberové konanie
SK: 171-LO/O-T07/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 34. kanál v lokalite Kokava nad Rimavicou
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/13.342:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 171-LO/O-T07/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 34. kanálu, kóta Kokava nad Rimavicou doručenú Rade v lehote
stanovenej v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
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rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 34. kanál Kokava nad Rimavicou
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„34. kanál, kóta Kokava nad Rimavicou“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
34 Kokava nad Rimavicou
Lokalita:
TVP Kokava nad Rimavicou
Frekvenčný list:
146/10/2005 zo dňa 14.01.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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.“
Úloha č. 05-12/346: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 14/
Výberové konanie
SK: 172-LO/O-T08/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 41. kanál v lokalite Topoľčianky
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/14.343:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 172-LO/O-T08/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 41. kanálu, kóta Topoľčianky doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 41. kanál Topoľčianky
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„41. kanál, kóta Topoľčianky“
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2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
41 Topoľčianky
Lokalita:
TVP Topoľčianky
Frekvenčný list:
147/10/2005 zo dňa 14.01.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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.“
Úloha č. 05-12/347: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 15/
Výberové konanie
SK: 173-LO/O-T09/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 38. kanál v lokalite Nižná Slaná
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/15.344:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 173-LO/O-T09/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 38. kanálu, kóta Nižná Slaná doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 38. kanál Nižná Slaná
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„38. kanál, kóta Nižná Slaná“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
38 Nižná Slaná
Lokalita:
TVP Nižná Slaná
Frekvenčný list:
148/10/2005 zo dňa 14.01.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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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Úloha č. 05-12/348: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.)
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 16/
Výberové konanie
SK: 175-LO/O-T11/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 56. kanál v lokalite Jovsa
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/16.345:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 175-LO/O-T11/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 56. kanálu, kóta Jovsa doručenú Rade v lehote stanovenej v základných
podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 56. kanál Jovsa
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„56. kanál, kóta Jovsa“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
56 Jovsa
Lokalita:
TVP Jovsa
Frekvenčný list:
150/10/2005 zo dňa 14.01.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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.“
Úloha č. 05-12/349: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 17/
Výberové konanie
SK: 176-LO/O-T12/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 34. kanál v lokalite Kurimka
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
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Uznesenie č. 05-12/17.346:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 176-LO/O-T12/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 34. kanálu, kóta Kurimka doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 34. kanál Kurimka
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„34. kanál, kóta Kurimka“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
34 Kurimka
Lokalita:
TVP Kurimka
Frekvenčný list:
151/10/2005 zo dňa 14.01.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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.“
Úloha č. 05-12/350: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 18/
Výberové konanie
SK: 177-LO/O-T13/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 34. kanál v lokalite Kružlovská Huta
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/18.347:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 177-LO/O-T13/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 34. kanálu, kóta Kružlovská Huta doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 34. kanál Kružlovská Huta
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„34. kanál, kóta Kružlovská Huta“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
34 Kružlovská Huta
Lokalita:
TVP Kružlovská Huta
Frekvenčný list:
645/10/2005 zo dňa 14.02.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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.“
Úloha č. 05-12/351: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.)
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 19/
Výberové konanie
SK: 178-LO/O-T14/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 27. kanál v lokalite Staré Hory
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/19.348:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 178-LO/O-T14/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 27.kanálu, kóta Staré Hory doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 27. kanál Staré Hory
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
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1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„27. kanál, kóta Staré Hory“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
27 Staré Hory
Lokalita:
TVP Staré Hory
Frekvenčný list:
646/10/2005 zo dňa 14.02.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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.“
Úloha č. 05-12/352: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 20/
Výberové konanie
SK: 179-LO/O-T15/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 57. kanál v lokalite Námestovo
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/20.349:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 179-LO/O-T15/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 57.kanálu, kóta Námestovo doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 57. kanál Námestovo
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„57. kanál, kóta Námestovo“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
57 Námestovo
Lokalita:
TVP Námestovo
Frekvenčný list:
647/10/2005 zo dňa 14.02.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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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Úloha č. 05-12/353: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 21/
Výberové konanie
SK: 180-LO/O-T16/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 46. kanál v lokalite Slovenská Ľupča
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/21.350:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e ) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 180-LO/O-T16/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 46.kanálu, kóta Slovenská Ľupča doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 46. kanál Slovenská Ľupča
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„46. kanál, kóta Slovenská Ľupča“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
46 Slovenská Ľupča
Lokalita:
TVP Slovenská Ľupča
Frekvenčný list:
648/10/2005 zo dňa 14.02.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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.“
Úloha č. 05-12/354: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 22/
Výberové konanie
SK: 181-LO/O-T17/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 28. kanál v lokalite Banská Bystrica
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava

29
Uznesenie č. 05-12/22.351:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 181-LO/O-T17/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 28.kanálu, kóta Banská Bystrica doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 28. kanál Banská Bystrica
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„28. kanál, kóta Banská Bystrica“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
28 Banská Bystrica
Lokalita:
TVP Banská bystrica
Frekvenčný list:
649/10/2005 zo dňa 14.02.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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.“
Úloha č. 05-12/355: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 23/
Výberové konanie
SK: 184-LO/O-T20/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 30. kanál v lokalite Senica
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/23.352:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 184-LO/O-T20/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 30.kanálu, kóta Senica doručenú Rade v lehote stanovenej v základných
podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 30. kanál Senica
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava
a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. a zároveň
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„30. kanál, kóta Senica“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
30 Senica
Lokalita:
TVP Senica
Frekvenčný list:
1311/10/2005 zo dňa 05.04.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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.“
Úloha č. 05-12/356: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 24/
Výberové konanie
SK: 186-LO/O-T22/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 41. kanál v lokalite Podbrezová
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/24.353:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 186-LO/O-T22/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 41.kanálu, kóta Podbrezová doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 41. kanál Podbrezová
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
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Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„41. kanál, kóta Podbrezová“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
41 Podbrezová
Lokalita:
TVP Podbrezová
Frekvenčný list:
1451/10/2005 zo dňa 18.04.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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.“
Úloha č. 05-12/357: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 25/
Výberové konanie
SK: 187-LO/O-T23/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 32. kanál v lokalite Bystré
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/25.354:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 187-LO/O-T23/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 32.kanálu, kóta Bystré doručenú Rade v lehote stanovenej v základných
podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 32. kanál Bystré
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„32. kanál, kóta Bystré“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
32 Bystré
Lokalita:
TVP Bystré
Frekvenčný list:
1467/10/2005 zo dňa 21.04.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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
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povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci
s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámi Rade.“
Úloha č. 05-12/358: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 26/
Výberové konanie
SK: 189-LO/O-T25/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 30. kanál v lokalite Skalica
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/26.355:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 189-LO/O-T25/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 30.kanálu, kóta Skalica doručenú Rade v lehote stanovenej v základných
podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 30. kanál Skalica
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„30. kanál, kóta Skalica“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
30 Skalica
Lokalita:
TVP Skalica
Frekvenčný list:
1468/10/2005 zo dňa 19.04.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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.“
Úloha č. 05-12/359: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 27/
Výberové konanie
SK: 190-LO/O-T26/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 39. kanál v lokalite Šarišské Michaľany
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ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/27.356:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 190-LO/O-T26/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 39.kanálu, kóta Šarišské Michaľany doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
MAC TV s.r.o.

Brečtanová 1
831 01 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 39. kanál Šarišské Michaľany
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, Bratislava, a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::
„39. kanál, kóta Šarišské Michaľany“
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:
„ Televízny kanál:
39 Šarišské Michaľany
Lokalita:
TVP Šarišské Michaľany
Frekvenčný list:
1622/10/2005 zo dňa 29.05.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“
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.“
Úloha č. 05-12/360: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní, zašle ho
účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MAC TV s.r.o.).
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 28/
Výberové konanie
SK: 188-LO/O-T24/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 39. kanál v lokalite Bratislava
ÚK:
CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice
C.E.N., s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/28.357:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ a e/
zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 188-LO/O-T24/2005 začatom
dňa 17.05.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na
televízne vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania
účastníkov konania:
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C.E.N. s.r.o.
Župné nám. 3
831 03 Bratislava
a
CREATV, s.r.o.
Jesenského 10
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 § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.
prideľuje 39. kanál, kóta Bratislava
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/125, spoločnosti C.E.N. s.r.o., Bratislava a
I. mení
licenciu č. T/125 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/125/2000 zo dňa 19.09.2000 v znení neskorších zmien
sa menia takto:
1. V Článku I v bode 6 sa dopĺňa písm. c), terestriálne, analógovo:
„39. kanál, kóta Bratislava“
2. V Článku IV sa dopĺňa podbod 3.2, ktorý znie:
39. kanál
Bratislava
Frekvencia sa prideľuje do:
31.12.2008
Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Podľa §
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 oznámiť Rade. Súčasťou rozhodnutia je Frekvenčný
list č. Č.j.: 1379/10/2005 zo dňa 13.04.2005 vydaný Telekomunikačným úradom SR, ktorým sa
vysielateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje
frekvencia 39.kanál Bratislava“.
II. zamieta
žiadosť účastníka konania, spol. CREATV, s.r.o., Jesenského 10, Košice.
„3.2

Frekvencia:
Lokalita:

Úloha č. 05-12/361A: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady
vydá rozhodnutie o zmene licencie č. T/125 v SK č.: 188-LO/O-T24/2005 účastníkom konania, spol.
CREATV, s.r.o., Košice a C.E.N. s.r.o., Bratislava a vyzve spol. C.E.N. s.r.o., Bratislava na úhradu
správneho poplatku.
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 29/
Výberové konanie
SK: 191-LO/O-R02/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 102,8 MHz v lokalite Rožňava
ÚK: RADIO a.s., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/29.358:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 191-LO/O-R02/2005 zo dňa
17.05.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové
vysielanie vo veci pridelenia frekvencie 102,8 MHz Rožňava doručenú Rade v lehote stanovenej
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v základných podmienkach konania účastníka konania:
RADIO, a.s.
Prešovská č. 39
Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 102,8 Rožňava
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/71 spoločnosti RADIO, a.s., Bratislava a podľa § 51
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. a
mení
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/71 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/71/1999 zo dňa 26.11.1999 v znení neskorších zmien a doplnení
sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I v bode 6 písm. a) sa dopĺňa tento text::
„102,8 MHz Rožňava“
2. V čl. IV, sa v bode 2 dopĺňa tento text:
„ Frekvencia:
102,8 MHz
Lokalita:
Rožňava - Silo
Frekvenčný list:
Č.j. 1395/10/2005 zo dňa 12.04.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: Úloha č. 05-12/362: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 191-LO/OR02/2005 zo dňa 17.05.2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti RADIO, a.s., Bratislava
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 30/
Výberové konanie
SK: 192-LO/O-R03/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 94,8 MHz v lokalite Košice
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad
Uznesenie č. 05-12/30.359:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ a e/
zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 192-LO/O-R03/2005 začatom
dňa 17.05.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na
rozhlasové vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania,
účastníka konania:
Poprad Reality Invest, a.s.
Hviezdoslavova 4052/59
058 01 Poprad
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
I. prideľuje frekvenciu 94,8MHz Košice
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/86, spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s.
Poprad
a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/86 nasledovne:
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Rozhodnutie o udelení licencie č. R/86/2003 zo dňa 19.11.2003 sa mení a dopĺňa takto:
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:
„94,8 MHz Košice“
2. V Čl. IV sa bod 2 dopĺňa o text:
„ Frekvencia:
94,8 MHz Košice
Lokalita:
Košice a okolie
Frekvenčný list:
1407/10/2005 zo dňa 28.04.2005“
Úloha č. 05-12/363: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady
vyhotoví písomné
rozhodnutie v SK č.192-LO/O-R03/2005 a zašle ho účastníkovi konania, spol.
Poprad Reality Invest, a.s. Poprad spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 31/
Výberové konanie
SK: 193-LO/O-R04/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz v lokalite Košice
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/31.360:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 193-LO/O-R04/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové
vysielanie vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz.Košice doručenú Rade v lehote stanovenej
v základných podmienkach konania účastníka konania:
Rádio OKEY, a.s.

Seberíniho 1
821 03 Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 96,1 MHz. kanál Košice
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/49 spoločnosti Rádio OKEY, a.s., Bratislava, a podľa
§ 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na rozhlasov vysielanie č. R/49 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 v znení neskorších zmien a doplnení sa
mení a dopĺňa takto:
1. V časti I. bod 6 Pridelené frekvencie sa v závere vkladá text :
„96,1 MHz Košice“
2. V časti IV., bod 2 sa v závere vkladá text :
„ Frekvencia :
96,1 MHz Košice
Lokalita:
Košice
Frekvenčný list:
1600/10/2005 zo dňa 27.04.2005.“
Úloha č. 05-12/364: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 193-LO/OR04/2005 zo dňa 03.06.2005 (96,1 MHz. Košice), zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu
správneho poplatku (Rádio OKEY, a.s. , Bratislava).
T: 22.07.2005
Z: LO
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K bodu 32/
Výberové konanie
SK: 185-LO/O-T21/2005
Vo veci pridelenia 48. kanál Senica
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica
Uznesenie č. 05-12/32.361:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán prílušný podľa ustanovenia § 5 ods. 1
písm. a) a e) 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 185-LO/O-T21/2005 začatom
dňa 17.05.2005 podľa ustanovenia § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na
televízne terestriálne vysielanie vo veci pridelenia frekvencie 48. kanál v lokalite Senica na vysielanie
televíznej programovej služby účastníka konania:
Videoštúdio RIS, spol. s r.o..
Nám. Oslobodenia 11
905 01 Senica
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.
prideľuje 48. kanál Senica do 06.05.2007
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/33, spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. s r.o.,
Nám. Oslobodenia 11, 905 01 Senica, a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu na televízne vysielanie č. T/33 nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/33/RUL zo dňa 12.04.1995 nastávajú tieto zmeny:
1. mení sa čl. I., bod (4) písm. b), ktorý znie:
„b) daný dosahom terestriálnych vysielačov:
48. kanál, Senica (pridelený do 06.05.2007),
32. kanál, Skalica,
30. kanál, Myjava“
2. čl. IV., bod (2) sa mení a znie:
„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.
a) Frekvencia:
Lokalita:
Frekvenčný list:
b) Frekvencia:
Lokalita:
Frekvenčný list:
c) Frekvencia:
Lokalita:
Frekvenčný list:

48. kanál
Senica
10321/OSFS-02 zo dňa 08.11.2002
32. kanál
Skalica
5215/OSFS-03 zo dňa 13.06.2003
30. kanál
Myjava – mesto
1097/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004“

Úloha č. 05-12/365: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o pridelení frekvencie na
televízne terestriálne vysielanie v správnom konaní 185-LO/O-T21/2005, zašle ho účastníkovi konania
(Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 22.07.2005
Z: LO
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K bodu 33/
Výberové konanie
SK: 194-LO/O-R05/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 103,4 MHz v lokalite Brezno
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
Uznesenie č. 05-12/33.362:
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a d) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade
so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 184-LO/O-T20/2005 zo dňa
03.06.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne
vysielanie vo veci pridelenia 30.kanálu, kóta Senica doručenú Rade v lehote stanovenej v základných
podmienkach konania účastníka konania:
Rádio LUMEN, spol. s r.o.
Kapitulská č. 2
Banská Bystrica
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb.
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.
prideľuje frekvenciu 103,4 Brezno
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75 spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská
Bystrica, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/75 nasledovne:
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 v znení neskorších zmien a doplnení
sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text::
„103,4 MHz Brezno“
2. V čl. IV, sa v bode 2 dopĺňa tento text:
„ Frekvencia:
103,4 MHz
Lokalita:
Brezno
Frekvenčný list:
Č.j. 1635/10/2005 zo dňa 29.04.2005
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: Úloha č. 05-12/366: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 194-LO/OR05/2005 zo dňa 17.05.2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o.
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 34/
Výberové konanie
SK: 174-LO/O-T10/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 32. kanál v lokalite Šaľa – zastavenie konania
Uznesenie č. 05-12/34.363:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) 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.“), a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len “Správny poriadok”) v správnom
konaní č. 174-LO/O-T10/2005 zo dňa 17.05.2005 vo veci pridelenia frekvencie 32. kanál v lokalite
Šaľa vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 30 Správneho poriadku
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zastavuje
správne konanie č. 174-LO/O-T10/2005 zo dňa 17.05.2005 vo veci pridelenia frekvencie 32. kanál
v lokalite Šaľa, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Úloha č. 05-12/367: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zastavení správneho

konania.
T: 22.07.2005

Z: LO

K bodu 35/
Výberové konanie
SK: 182-LO/O-T18/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 60. kanál v lokalite Púchov – zastavenie konania
Uznesenie č. 05-12/35.364:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) 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.“), a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len “Správny poriadok”) v správnom
konaní č. 182-LO/O-T18/2005 zo dňa 17.05.2005 vo veci pridelenia frekvencie 60. kanál v lokalite
Púchov a vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 30 Správneho poriadku
zastavuje
správne konanie č. 182-LO/O-T18/2005 zo dňa 17.05.2005 vo veci pridelenia frekvencie 60. kanál
v lokalite Púchov, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Úloha č. 05-12/368: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zastavení správneho

konania.
T: 22.07.2005

Z: LO

K bodu 36/
Výberové konanie
SK: 183-LO/O-T19/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci pridelenia frekvencie 52. kanál v lokalite Lučenec – zastavenie konania
Uznesenie č. 05-12/36.365:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. a) a e) 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.“), a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len “Správny poriadok”) v správnom
konaní č. 183-LO/O-T19/2005 zo dňa 17.05.2005 vo veci pridelenia frekvencie 52. kanál v lokalite
Lučenec a vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 30 Správneho poriadku
zastavuje
správne konanie č. 183-LO/O-T19/2005 zo dňa 17.05.2005 vo veci pridelenia frekvencie 52. kanál
v lokalite Lučenec, pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.
Úloha č. 05-12/369: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zastavení správneho konania.
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 37/
SK č. 205-LO/D-1321/2004 zo dňa 13.06.2005
vo veci žiadosti o zmenu licencie – zmena technických parametrov
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ÚK: RADIO a.s., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/37.366:
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. 205-LO/D-1321/2005 zo dňa 13.06.2005 posúdila žiadosť o zmenu
licencie podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 účastníka konania, spoločnosti:
RADIO, a.s.
Prešovská 39
821 02 Bratislava
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. R/71 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/71/99 z 26.11.1999 v znení neskorších zmien sa slová v časti II.:
„ Frekvencia: 102,9 MHz Košice – Šibená Hora
Lokalita: Šibená Hora
Oblasť pokrytia: Košice a okolie dané dosahom vysielača
Súradnice: 21 E 15 29 / 48 N 42 13“
nahrádzajú slovami:
„ Frekvencia: 102,9 MHz Košice
Lokalita: Košice – teplárenský komín
Oblasť pokrytia: Košice a okolie dané dosahom vysielača
Súradnice: 21 E 16 15 / 48 N 41 51“
Úloha č. 05-12/370: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 205-LO/D1321/2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti RADIO, a.s., Bratislava a vyzve ho na úhradu
správneho poplatku.
T: 01.07.2005
Z: LO
K bodu 38/
Návrh na začatie správneho konania vo veci odňatia licencie č. T/130
Vysielateľ: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča
Uznesenie č. 05-12/38.367:
Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 začína správne
konanie voči vysielateľovi Milan Janovec – RTV, Pod zámkom 29, 976 13 Slovenská Ľupča, vo veci
možného odňatia licencie podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. dôvodu, že po začatí
vysielania počas kalendárneho roka nevysielal nepretržite 30 dní.
Úloha č. 05-12/371: Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania, Milanovi Janovcovi –
RTV, Slovenská Ľupča začiatok správneho konania, vyzve ho na vyjadrenie sa a zaobstará všetky
údaje a doklady, ktoré sú nevyhnutné na zistenie skutočného stavu veci.
T: 01.07.2005
Z: LO
K bodu 39/
Šetrenie sťažnosti č. 744/85-2005 na vysielanie D.EXPRES, a.s., Bratislava
Sťažovateľ: Boris Bielik, Bratislava
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Uznesenie č. 05-12/39.368:
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. 744/85-2005
zo dňa 05.04.2005 a dospela k záveru, že sťažnosť v zmysle § 19 ods. 1 zákona veta prvá zákona č.
152/1998 Z. z. o sťažnostiach je neopodstatnená.
Úloha č. 05-12/372: Kancelária Rady písomne oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti č.
744/85-2005.
T: 01.07.2005
Z: LO
K bodu 40/
SK: 207-LO/D-1260/2005 zo dňa 03.06.2005
vo veci zmeny registrácie retransmisie
ÚK : MIPAS s.r.o., Liptovský Mikuláš
Uznesenie č. 05-12/40.369:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ust. § 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 ust. § 71 zákona č.
308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 207-LO/D-1260/2005 zo dňa 03.06.2005 posúdila oznámenie
podľa ust. § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
MIPAS s.r.o.
1. mája č. 7
031 01 Liptovský Mikuláš
a z dôvodu zmeny právnych skutočností vysielateľa a po zistení potrebných podkladov pre
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/158 nasledovne:
Bod 5 v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/158/1999 zo dňa 07.09.1999 v znení neskorších
zmien znie :
„5.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 Žilina zo dňa
13.06.2005, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10197/L
2/
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa
výpisu z obchodného registra Okresného súdu Okresného súdu Žilina zo dňa 13.06.2005,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 10197/L“
Úloha č. 05-12/373: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie
v správnom konaní 207-LO/D-1260/2005, zašle ho účastníkovi konania – spoločnosti MIPAS, s.r.o.
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 41/
SK: 208-LO/D-1231/2005 zo dňa 01.06.2005
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii
ÚK : Ragtime, spol. s r.o., Bratislava
Uznesenie č. 05-12/41.370:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ust. § 5 ods. 1 písm.
b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
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Z.z.o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa ust. § 71 zákona č.
308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 208-LO/D-1231/2005 zo dňa 01.06.2005 posúdila oznámenie
podľa ust. § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
Ragtime, spol. s r.o.
Leškova 5
811 04 Bratislava
z dôvodu zmeny právnych skutočností vysielateľa a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/47 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/47/95 zo dňa 21.12.1995 v znení neskorších zmien sa
menia takto:
Článok II znie :
„II.
Právne skutočnosti spoločnosti :
1/
Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na
hlasovacích právach: Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa
16.05.2005, oddiel: Sro, vložka číslo: 329/B
2/
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa
výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 16.05.2005, oddiel: Sro,
vložka číslo: 329/B“
Úloha č. 05-12/374: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom
konaní 208-LO/D-1231/2005 zo dňa 01.06.2005, zašle ho účastníkovi konania – spoločnosti Ragtime,
spol. s r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 01.07.2005
Z: LO
K bodu 42/
SK: 109-LO/D-938/2005
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v meste Snina
ÚK: TV – SKV s.r.o., Snina
Uznesenie č. 05-12/42.371:
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 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 ustanovenia § 71 zákona č.
308/2000 Z. z., rozhodla takto: v správnom konaní č. 109-LO/D-938/2005, začatom dňa 22.04.2005
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v káblovom distribučnom systéme (ďalej len “KDS”) v
meste Snina účastníka konania:
TV – SKV s.r.o.
Strojárska 1832/93
069 01 Snina
posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 22.04.2005 a vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000
Z.z.
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/***
za nasledujúcich podmienok:
1.
Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle potvrdenia registrácie
telekomunikačnej činnosti, č. registrácie 55/60/2004 zo dňa 28.01.2004.
- hlavná stanica – lokalita: Dom Kultúry Centrum, Strojárska 2061/93, Snina
2. územný rozsah vysielania: mesto Snina
3. počet prípojok: 2350;
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4. ponuka programových služieb:
Základný programová ponuka:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2,
MUSIC BOX, SPEKTRUM, TV 5, ARD, PRO 7, RTL, NAUTIK TV
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; FUN
RADIO, RÁDIO VÝCHOD
Úloha č. 05-12/375: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 109-LO/D-938/2005 písomné
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (TV – SKV s.r.o., Snina) a vyzve na úhradu
správneho poplatku.
T: 01.07.2005
Z: LO
K bodu 43/
SK: 201-LO/D-1262/2005
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácií retransmisie č. TKR/97
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina
Uznesenie č. 05-12/43.372
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 201LO/D-1262/2005 zo dňa 03.06.2005 posúdila oznámenie o zmene registrácie č. TKR/97, doručenú
Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
Stavebné bytové družstvo
Mateja Bela 852
010 15 Žilina
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/97 takto:
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/97/97 zo dňa 26.06.1997 v znení neskorších
zmien a doplnkov sa menia nasledovne:
V bode 4. Ponuka programových služieb, základný súbor, televízne programové služby sa za slová
„Žilinská televízia“ vkladajú slová „NAUTIK TV.“
Úloha č. 05-12/376: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o oznámení registrácie retransmisie č. TKR/97 v SK: 201LO/D-1262/2005 zo dňa 03.06.2005 účastníkovi konania (Stavebné bytové družstvo, Žilina) a vyzve
ho na úhradu správneho poplatku.
T: 01.07.2005
Z: LO
K bodu 44/
SK: 163-LO/D-1241/2005
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácií retransmisie č. TKR/131
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Fiľakovo
Uznesenie č. 05-12/44.373:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so

44
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 163LO/D-1241/2005 zo dňa 02.06.2005 posúdila oznámenie o zmene registrácie č. TKR/131, doručenú
Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania:
Stavebné bytové družstvo Fiľakovo
Kalinčiakova č. 8
986 01 Fiľakovo
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967
Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/131 takto:
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/131/98 zo dňa 26.11.1998 v znení neskorších
zmien a doplnkov sa menia nasledovne:
1. časť I. bod 4. znie:
„4. Ponuka programových služieb:
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, TV
Óčko, MTV, M2, DUNA TV, MAGYAR ATV, VIVA, TV 5, CNN, PRO 7, CARTOON
NETWORK/TCM, SAT 1, RTL, NAUTIK TV, HÁLÓZAT TV
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM; FUN RADIO, RÁDIO TWIST, rádio OKEY, RÁDIO REBECA, DANUBIUS
Rádio, Juventus Rádió.“
2. časť II. bod 4. znie:
„4. Ponuka programových služieb:
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, TV
Óčko, MTV, M2, DUNA TV, MAGYAR ATV, VIVA, TV 5, CNN, PRO 7, CARTOON
NETWORK/TCM, SAT 1, RTL, NAUTIK TV, HÁLÓZAT TV
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,
Rádio_FM; FUN RADIO, RÁDIO TWIST, rádio OKEY, RÁDIO REBECA, DANUBIUS
Rádio, Juventus Rádió.“
Úloha č. 05-12/377: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o oznámení registrácie retransmisie č. TKR/131 v SK: 163LO/D-1241/2005 zo dňa 02.06.2005 účastníkovi konania (Stavebné bytové družstvo Fiľakovo,
Fiľakovo) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
T: 01.07.2005
Z: LO
K bodu 45/
SK: 202-LO/D-1190/2005
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-12/45.374:
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. 202-LO/D-1190/2005 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
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správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania
zamieta
žiadosť o pridelenie štyroch častí multiplexu na frekvencii 66. kanál Bratislava.
Úloha č. 05-12/378: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č.
202-LO/D-1190/2005 účastníkovi konania Slovenský rozhlas, Bratislava.
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 46/
SK : 206-LO/D-1351/2005 zo dňa 13.06.2005
vo veci žiadosti o zmenu licencie ( pridelenia frekvencie na analógové televízne vysielanie na
frekvencii - 52. kanál v lokalite Lučenec )
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o. , Lučenec
Uznesenie č. 05-12/46.375:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a)
a e) 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. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie vo veci pridelenia frekvencie na
analógové terestriálne vysielanie na frekvencii 52. kanál v lokalite Lučenec, doručenú Rade dňa
13.06.2005 účastníkom konania:
KABEL TELEKOM, s r.o.
Kolonáda 6
948 01 Lučenec
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom
konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 48 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z z.
zamieta
žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie vo veci pridelenia frekvencie na analógové
terestriálne vysielanie na frekvencii 52. kanál v lokalite Lučenec, z dôvodu, že žiadosť bola doručená
Rade po uplynutí lehoty určenej v základných podmienkach konaniach (t.j. po 03.06.2005).
Úloha č. 05-12/379: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č.
206-LO/D-1351/2005 účastníkovi konania KABEL TELEKOM s.r.o. , Lučenec.
T: 22.07.2005
Z: LO
K bodu 47/
SK : 162 -LO/D-958/2005 zo dňa 27.04.2005
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/108 podľa § 51 ods. 4 zákona č.
308/2000 Z. z. (z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny počtu prípojok)
ÚK: Quartex group, spol.s.r.o., Holíč
Uznesenie č. 05-12/47.376:
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.162-LO/D-958/2005 zo dňa 27.04.2005 posúdila žiadosť o zmenu licencie
č. T/108 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:
Quartex group, s.r.o.
Školská 6
908 51 Holíč
z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny časového rozsahu vysielania, po zistení
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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/108 na lokálne televízne vysielanie v káblových rozvodoch vysielateľa Quartex group,
spol.s.r.o., Školská 6, 908 51 Holíč nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/108/96 zo dňa 09.12.1996 v znení neskorších zmien sa
menia takto:
Bod III.1. s názvom Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej
skladby zo dňa 24.07.2001 sa mení a znie takto:
„ Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby
uvedenej v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 27.04.2005 (č.p.d. 958/2005)
a) Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 93,75 %
2. Programy: min. 6,25 %
b) Programy (100%) :
1.
Spravodajstvo: 0,00%
2. Publicistika:
2.1 Politická publicistika: 0,00 %
2.2 Ostatná publicistika: 100 %
3. Dokumentárne programy: 0,00 %
4. Dramatické programy: 0,00 %
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 0,00 %
6. Hudobné programy: 0,00 %
7. Vzdelávacie programy: 0,00 %
8. Náboženské programy: 0,00 %
9. Športové programy: 0,00 %
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 %
3.6. Podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného programu vo verejnom záujme : min.6,25
%.
Bod I. 3. s názvom časový rozsah vysielania sa mení a znie takto:
„3. Časový rozsah vysielania : 8760hod./rok, 720 hod./mesiac. “
Úloha č. 05-12/380: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č.162-LO/D958/2005, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Quartex group , spol.s.r.o.Holíč, a vyzve ho na
zaplatenie správneho poplatku.
T: 01.07.2005
Z: LO
K bodu 48/
Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 37/2005/TV o monitorovaní STV
(monitorovaný program/dni MSĽH 2.5.-15.5.2005 )
Vysielateľ: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-12/48.377:
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. č.37/2005/TV o monitorovaní vysielania STV
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie od 2.5.2005 do 15.5.2005 vysielateľa na
základe zákona Slovenskej televízie nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
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K bodu 49/
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 766/91-2005 zo dňa 7.4.2005
sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Televízne noviny: príspevok „Šafária s peniazmi“ z dňa 16.3.2005)
Správa o šetrení sťažnosti č. 766/91-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 05-12/49.378:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správa o šetrení sťažnosti č. 766/91-2005
smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA –
SLOVAKIA spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
v súvislosti s nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti v príspevku „Šafária s peniazmi“
odvysielanom dňa 16.3.2005 v hlavnom spravodajskom programe „Televízne noviny“.
Úloha č. 05-12/381: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania, začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy
pre rozhodnutie vo veci.
T: 05.07.2005
Z: PKO
Úloha č. 05-12/382: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 50/
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 628/68-2005 zo dňa 18.3.2005
sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Paľba: reportáž „Res Publica z dňa 14.3.2005)
Správa o šetrení sťažnosti č. 628/68-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 05-12/50.379:
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. 628/68-2005 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. 05-12/383: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 51/
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosti č. 929/139-2005, 930/140-2005 a 931/141-2005 zo dňa 22. 4. 2005
sťažovateľ: fyzické osoby
(na vysielanie programu Mojsejovci LIVE a Mojsejovci HOT LINE zo dňa 20. 4. 2005)
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Správa o šetrení sťažností č. 929/139-2005, 930/140-2005 a 931/141-2005 smerujúcich proti
vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 05-12/51.380.1:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 929/139-2005,
930/140-2005 a 931/141-2005 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA,
spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ,4 5, § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
o vysielaní a retransmisii v súvislosti s tým, že dňa 20.4.2005 odvysielal o cca 20.00 hod. program
„Mojsejovci HOT LINE“.
Úloha č. 05-12/384.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., začiatok správneho
konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci.
T: 05.07.2005
Z: PKO
Úloha č. 05-12/384.2: Kancelária Rady zašle sťažovateľom informáciu o začatí správneho konania.
T: 30.06.2005
Z: PgO
Uznesenie č. 05-12/51.380.2:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č.
152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“) a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom
podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosti, evidované pod č. 929/139-2005, 930/140-2005
vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosti v časti týkajúcej
sa programu „Mojsejovci LIVE“ v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnené.
Úloha č. 05-12/384: Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 52/
Šetrenie sťažnosti
Návrh na začatie správneho konania
Sťažnosť č. 1136/160-2005 zo dňa 20.5.2005
sťažovateľ: právnická osoba
(na vysielanie programu Správy STV zo dňa 6.5.2005)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1136/160-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-12/52.381:
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. 1136/160-2005, vedenú voči
vysielateľovi na základe zákona STV a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za
neopodstatnenú.
Úloha č. 05-12/385: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
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K bodu 53/
Kontrolný monitoring
Správa č 40/05/TV o monitorovaní vysielania programov Mojsejovci, Mojsejovci KVÍZ ŠOU,
Mojsejovci LIVE, Mojsejovci HOT LINE
(monitorované dni: 6.,10.,13. a 17.4.2005)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 05-12/53.382:
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. 40/2005/TV o monitorovaní vysielania stanice TV
Markíza konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 6.4., 10.4., 13.4., 17.4..2005 vysielateľa
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. s licenciou č. T/41 nebolo zistené porušenie právnych
predpisov.
K bodu 54/
Kontrolný monitoring
Správa č. 29/2005/TV o monitorovaní vysielania programu Kreatívny ateliér (Digitál)
(monitorované dni: 23. 04. 2005 a 25.05.2005)
Vysielateľ: Slovenská televízia (Dvojka) – vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-12/54.383:
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. 29/2005/TV z monitorovania vysielania Slovenskej
televízie - Dvojka konštatovala, že v monitorovanom vysielaní programu Kreatívny ateliér (Digital)
z dní 23.4.2005 a 25.5.2005 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.
K bodu 55/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.704/73-2005 zo dňa 1.4.2005
sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Sedem s.r.o.)
Správa o šetrení sťažnosti č. 704/73-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV MARKÍZA
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 05-12/55.384:
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. 704/73-2005 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. 05-12/386: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 56/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 961/149-2005 zo dňa 27. 4. 2005
sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Mojsejovci zo dňa 24. 4. 2005)
Správa o šetrení sťažnosti č. 961/149-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
číslo licencie: T/41
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Uznesenie č. 05-12/56.385:
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. 961/149-2005, 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. 05-12/387: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 57/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1087/155-2005 zo dňa 17.5.2005
sťažovateľ: právnická osoba
(na vysielanie programu Reportéri z 27.4.2005, reportáž Pridrahý most)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1087/155-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-12/57.386:
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. 1087/155-2005 vedenú voči
Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č.
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.
Úloha č. 05-12/388: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.6.2005
Z: PgO
K bodu 58/
Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1246/163-2005 zo dňa 2.6.2005
sťažovateľ: fyzická osoba
(na vysielanie programu Odpovede z obrazovky z 22.5.2005)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1246/163-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-12/58.387:
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. 1246/163-2005 vedenú voči
vysielateľovi na základe zákona STV a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za
neopodstatnenú.
Úloha č. 05-12/389: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 59/
Návrh na uloženie sankcií - upozornenie na porušenie zákona a odvysielanie oznamu o porušení
zákona
SK č.: 39-PgO/O-258/2005 zo dňa 08.02.2005
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2783/177-2004
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(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny, 10.12.2004“)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 05-12/59.388:
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
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 39-PgO/O-258/2005
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že v spravodajskom programe „Televízne noviny“ zo dňa 10.12.2004 odvysielal príspevok „Nátlak

na poslancov?“, v ktorom nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť,
za čo mu ukladá
1. podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie
zákona .
2. podľa § 64 ods. 1 písm. b) a § 65 ods. 1 a 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - odvysielanie
oznamu o porušení zákona.
Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii v troch po sebe nasledujúcich dňoch vždy v čase pred začiatkom vysielania
programu „Televízne noviny“ ( 19:00 hod.), a to prvýkrát v tretí deň odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia.
Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v písomnej a súčasne i v čítanej
podobe bez sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára. Po prečítaní oznamu musí celý text
oznamu zostať na obrazovke v trvaní minimálne 10 sekúnd. Účastník konania bezodkladne oznámi
termín odvysielania oznamu Rade. Text oznamu:
„Televízia Markíza odvysielaním príspevku „Nátlak na poslancov?“ zo dňa 10.12.2004
v spravodajskom programe „Televízne noviny“ porušila zákon o vysielaní a retransmisii.
Nezabezpečila objektívnosť a nestrannosť spravodajského programu, tak ako jej to ukladá § 16
písmeno b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, a to tým, že nerešpektovala
transparentnosť, vyváženosť, povinnosť oddeliť názory od informácií spravodajského charakteru ako
základné kritériá objektívnosti a nestrannosti. Táto sankcia bola uložená rozhodnutím Rady pre
vysielanie a retransmisiu.“
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
Úloha č. 05-12/390.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií – upozornenia na porušenie zákona a
odvysielanie oznamu o porušení zákona a doručí ho účastníkovi konania spoločnosti MARKÍZA –
SLOVAKIA, spol. s r.o.
T: 21.07.2005
Z:PKO
Úloha č. 05-12/390.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 60/
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 104-PgO/O-608/2005 zo dňa 05.04.2005
Doplnenie: Správa č. 21/2005/TV
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a 2 písm. d), § 20 ods. 1,3,5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Mojsejovci, 13.3.2005“)
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ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

číslo licencie: T/41

Uznesenie č. 05-12/60.389.1.:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“)
postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 104PgO/O-608/2005 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
I. porušil povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 13.3.2005 o cca 20.00 hod. odvysielal program „Mojsejovci“, ktorý spôsobom svojho
spracovania a svojím obsahom zasahoval do ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67
ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 1 000 000.- Sk, slovom jedenmilión slovenských
korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548.
II. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 13.3.2005 o cca 20.00 hod. odvysielal program „Mojsejovci“, ktorý by mohol svojim obsahom
ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie
a emocionálny stav,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu,určenú podľa § 67
ods. 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500 000.- Sk, slovom päťstotisíc slovenských
korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548.
III. opakovane porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
tým,
že pri klasifikácii programu „Mojsejovci“, odvysielaného dňa 13.3.2005 o cca 20.00 hod., neuplatnil
Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 určila
Rada,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100 000 .- Sk, 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. 05-12/391.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií – pokút a doručí ho účastníkovi konania
spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.
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T:

Z:PKO

Uznesenie č. 05-12/60.389.2:
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5
ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“)
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne konanie č. 104-PgO/O608/2005 vedené voči MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., v časti týkajúcej sa možného porušenia §
20 ods. 1 a § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z., podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov
zastavuje,
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.
Úloha č. 05-12/391.2: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi zastavenie konania účastníkovi konania MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
T: 21.07.2005
Z: PKO
K bodu 61/
Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie
zákona
SK č.: 400-PgO/O-50/2004 zo dňa 21.12.2004
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva televíznych staníc STV, TV Markíza,
JOJ a TA3
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Noviny“, 30.09.2004)
ÚK: MAC TV, s.r.o.
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 05-12/61.390.1:
„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. rozhodla, že účastník správneho konania č. 400-PgO/O50/2004 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 zákone o konflikte záujmov v programe Noviny dňa 30.9.2004,
za čo mu ukladá
podľa § 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. 05-12/392.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenie na porušenie zákona a doručí
ho účastníkovi konania spoločnosti MAC TV, s.r.o..
T: 21.07.2005
Z:PKO
Úloha č. 05-12/392.2: 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: 30.06.2005
Z: PgO
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K bodu 62/
Návrh na uloženie sankcie – pokuty
SK č.: 18-PgO/O-194/2005 zo dňa 25.01.2005
Doplnenie: Správa o šetrení bodu 2) sťažnosti č. 2552/163-2004
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Simpsonovci“)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-12/62.391:
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. 18PgO/O-194/2005 vysielateľ na základe zákona STV
porušil
§ 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že neuplatnil Jednotný systém označovania programov na program „Simpsonovci“ vysielaný na
programovom okruhu STV „Jednotka“
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 60 000,- Sk, slovom šesťdetiattisíc 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. 05-12/393.1: 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.
T: 21.07.2005
Z: PKO
Úloha č. 05-12/393.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 63/
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 č. 2569/164-2004
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklamný šot „AEGON“)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 05-12/63.392:
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. 19-PgO/O195/2005 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.
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Úloha č. 05-12/394.1:
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi účastníkovi
konania zastavenie konania.
T: 21.07.2005
Z: PKO
Úloha č. 05-12/394.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 64/
Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie
zákona, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty
SK č.: 20-PgO/O-198/2005 zo dňa 25.01.2005
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2569/164-2004
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklamný šot „AEGON“)
ÚK: C.E.N s.r.o.
číslo licencie: T/125
Uznesenie č. 05-12/64.393:
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. 20-PgO/O196/2005 vedené voči spoločnosti C.E.N., 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. 05-12/395.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania zastavenie konania.
T: 21.07.2005
Z: PKO
Úloha č. 05-12/395.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 65/
Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty
SK č.: 21-PgO/O-197/2005 zo dňa 25.1.2005
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2569/164-2004
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklamný šot „AEGON“)
ÚK: MAC TV, s.r.o.
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 05-12/65.394:
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. 19-PgO/O195/2005 vedené voči spoločnosti MAC TV, 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. 05-12/396.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania zastavenie konania.
T: 21.07.2005
Z: PKO
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Úloha č. 05-12/396.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 66/
Návrh na zastavenie správneho konania, resp. návrh na uloženie sankcie – pokuty
SK č.: 22-PgO/O-198/2005 zo dňa 25.01.2005
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2569/164-2004
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklamný šot „AEGON“)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-12/66.395:
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. 19-PgO/O195/2005 vedené voči vysielateľovi na základe zákona STV, 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. 05-12/397.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania zastavenie konania.
T: 21.07.2005
Z: PKO
Úloha č. 05-12/397.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 67/
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona
SK č.: 36-PgO/O-255/2005 zo dňa 8.2.2005
Doplnenie: Správa č. 1/2005/TV o monitorovaní Mestskej televízie DSTV
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: celé vysielanie, 3. a 10.12.2004)
ÚK: Perfects, a.s.
číslo licencie: T/90
Uznesenie č. 05-12/67.396:
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. 36-PgO/O255/2005 Perfects, a.s.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že pri vysielaní televíznej programovej služby neoznačil na obrazovke trvalo svoju programovú službu
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom),
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie
zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
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Úloha č. 05-12/398: 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 Perfects, a.s..
T: 21.07.2005
Z: PKO
K bodu 68/
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona
SK č.: 37-PgO/O-256/2005 zo dňa 8.2.2005
Doplnenie: Správa č. 1/2005/TV o monitorovaní Mestskej televízie DSTV
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: celé vysielanie, 3. a 10.12.2004)
ÚK: Perfects, a.s.
číslo licencie: T/90
Uznesenie č. 05-12/68.397:
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. 37-PgO/O256/2005, Perfects, a.s.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 3. a 10.12.2004 vo videotexte v časti „Správy“ a „Infoservis“ odvysielal informácie
propagačného charakteru „Termálne kúpalisko, Káblovka za 111 korún a Krása na dosah“, ktoré boli
reklamou podľa § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
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. 05-12/399: 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 Perfects, a.s..
T: 21.07.2005
Z: PKO
K bodu 69/
Návrh na uloženie sankcií- upozornenie na porušenie zákona
SK č.: 51 -PgO/O-366/2005 zo dňa 22.02.2005
Doplnenie: Správa č. 2/2005/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: vysielanie reklamy)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
Uznesenie č. 05-12/69.398:
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. 51-PgO/O366/2005, MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
dňa 21.11.2004 medzi 19:00 a 20:00 hod. prekročil zákonom stanovený časový rozsah pre vysielanie
reklamy,
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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. 05-12/400: 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: 21.07.2005
Z: PKO
K bodu 70/
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 8-PgO/O-123/2004 zo dňa 11.01.2005
Doplnenie: Správa č. 75/04/TV
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Štúdio futbal, 8.9.2004“)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-12/70.399:
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. 8PgO/O-123/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,
opakovane porušil
povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 8.9.2004 neoznačil sponzorovaný program „Štúdio futbal“ na jeho začiatku a konci,
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, 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. 05-12/401.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - pokuty a doručí ho účastníkovi konania
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii.
T: 21.07.2005
Z: PKO
Úloha č. 05-12/401.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 71/
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 52-PgO/O-367/2005 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: „Pošta pre teba, 25.12.2004“)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
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Uznesenie č. 05-12/71.400:
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. 52PgO/O-367/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,
porušil
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že zaradil reklamu počas programu „Pošta pre teba“, ktorý bol vysielaný dňa 25.12.2004 o cca 20.05
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 vo výške 100 000,- Sk, stotisíc slovenských
korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548.
Úloha č. 05-12/402.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - pokuty a doručí ho účastníkovi konania
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii
T: 21.07.2005
Z: PKO
Úloha č. 05-12/402.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 72/
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 53-PgO/O-368/2005 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 (Silvestrovské vydanie)“, 31.12.2004“)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-12/72.401:
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. 53PgO/O-368/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,
porušil
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že zaradil reklamu počas programu „Slovensko hľadá Superstar“, ktorý bol vysielaný dňa 31.12.2004
o cca 20.00 hod.
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa
§ 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500 000.- Sk, slovom päťstotiíc slovenských
korún.
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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. 05-12/403.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - pokuty a doručí ho účastníkovi konania
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii.
T: 21.07.2005
Z: PKO
Úloha č. 05-12/403.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 73/
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 54-PgO/O-369/2005 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: „Extra“, 31.12.2004“)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-12/73.402:
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. 54PgO/O-369/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,
porušil
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že zaradil reklamu počas programu „EXTRA“, ktorý bol vysielaný dňa 31.12.2004 o cca 22.44 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 vo výške 100 000,- Sk, stotisíc slovenských
korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548.
Úloha č. 05-12/404.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie - pokuty a doručí ho účastníkovi konania
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii.
T: 21.07.2005
Z: PKO
Úloha č. 05-12/404.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 74/
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 56-PgO/O-371/2005 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
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(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 28.1.2005“)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-12/74.403:
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. 56PgO/O-371/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,
porušil
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že zaradil reklamu počas programu „Slovensko hľadá Superstar“, ktorý bol vysielaný dňa 28.1.2005
o cca 20.00 hod.,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa
§ 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500 000.- Sk, slovom päťstotisíc slovenských
korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548.
Úloha č. 05-12/405.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii.
T: 21.07.2005
Z: PKO
Úloha č. 05-12/405.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 75/
Návrh na uloženie sankcie - pokuty
SK č.: 93-PgO/O-536/2005 zo dňa 22.03.2005
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 252/27-2005 (bod 4) a 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“, 21.1.2005)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-12/75.404:
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. 93PgO/O-534/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,
porušil
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že zaradil reklamu počas programu „Slovensko hľadá Superstar“, ktorý bol vysielaný dňa 21.1.2005
o cca 20.00 hod.
za čo mu ukladá
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa
§ 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 500 000.- Sk, slovom päťstotisíc slovenských
korún.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548.
Úloha č. 05-12/406.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii.
T: 21.07.2005
Z: PKO
Úloha č. 05-12/406.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 76/
Návrh na uloženie sankcie – pokuty
SK č.: 59-PgO/O-374/2005 zo dňa 22.2.2005
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2772/176-2004
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Dievča za milión“, 04.12.2005)
ÚK: MAC TV, s.r.o.
číslo licencie: T/39
Uznesenie č. 05-12/76.405:
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. 59PgO/O-374/2004 spoločnosť MAC TV s.r.o., Bratislava
opakovane porušil
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 4.12.2004 o cca 20.15 hod. odvysielal program „Dievča za milión“ bez uplatnenia 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, 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 ***05, KS 6548.
Úloha č. 05-12/407.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania
MAC TV s.r.o., Bratislava.
T: 21.07.2005
Z:PKO
Úloha č. 05-12/407.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
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K bodu 77/
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona, resp. odvysielania oznamu o porušení
zákona
SK č.: 57-PgO/O-372/2005 zo dňa 22.02.2005
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2731/172-2004
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: „Fajnžurnál“, 02.12.2004)
ÚK: SERVIS SLOVAKIA, s.r.o.
číslo licencie: R/85
Uznesenie č. 05-12/77.406:
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. 57-PgO/O372/2005 SERVIS SLOVAKIA, s.r.o.
porušil
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
tým, že nezabezpečil nestrannosť a objektívnosť príspevku odvysielaného v spravodajskom programe
„Fajnžurnál“ dňa 02.12.2004 o cca 18:00 hod.,
za čo mu ukladá
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie
zákona a podľa § 64 ods. 1 písm. b) a § 65 ods. 1 a 2 písm. a) sankciu - odvysielanie oznamu
o porušení zákona.
Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.
o vysielaní a retransmisii v troch po sebe nasledujúcich dňoch vždy v čase pred začiatkom vysielania
programu „Fajnžurnál“, a to prvýkrát v lehote do 5 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia.
Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v čítanej podobe bez sprievodnej
hudby alebo doplňujúceho komentára. Účastník konania bezodkladne oznámi termín odvysielania
oznamu Rade. Text oznamu:
„Rádio Fajn spoločnosti SERVIS SLOVAKIA, s.r.o. odvysielaním príspevku týkajúceho sa postupu
advokáta JUDr. Milana Chovanca ako správcu konkurznej podstaty ZVL Kysucké Nové Mesto, a.s.
pri predaji bytov patriacich do tejto konkurznej podstaty v spravodajskom programe „Fajnžurnál“
dňa 02.12.2004 porušilo zákon č. 308/2000 Z.z.. Rada pre vysielanie a retransmiu uložila Rádio Fajn
odvysielať toto oznámenie o porušení zákona, pretože v uvedenom príspevku bola porušená povinnosť
vysielateľa zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, ktorá vyplýva z § 16
písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.“
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej
porušenie sa sankcia uložila.“
Úloha č. 05-12/408.1: 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 SERVIS
SLOVAKIA, s.r.o.
T: 21.07.2005
Z: PKO
Úloha č. 05-12/408.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.
T: 30.06.2005
Z: PgO
K bodu 78/
Návrh na začatie správneho konania
Doplnenie: Materiál PKO o neodvysielaní oznamu o porušení zákona pred programom „Odpovede
z obrazovky“
(monitorovaný deň: 12.6.2005)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona.
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Uznesenie č. 05-12/78.407:
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 12.6.2005 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. 05-12/409: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy
pre rozhodnutie vo veci.
T: 05.07.2005
Z: PKO
K bodu 79/ Rôzne
1. SK: 198-LO/O-R06/2005 zo dňa 17.05.2005
vo veci žiadosti o zmenu údajov KABEL SAT-1
ÚK: KABEL SAT – 1, s.r.o., Trenčín
Uznesenie č. 05-12/79.408.1:
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. 90-LO/D-731/2005 zo dňa 04.04.2005, posúdila doplnenú žiadosť o zmenu
registrácie č. TKR/172 z dôvodu zmeny počtu prípojok a zaradenia kanálu Private Gold do
programového rastra ako prémiového kanálu prevádzkovateľa retransmisie :
KABEL SAT – 1, s.r.o.
Opatovská 53
911 01 Trenčín
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie :
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/172 takto :
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/172/2000 zo dňa 06.03.2000, 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 a) televízne programové služby, prémiový
súbor dopĺňa o prémiový kanál Privat Gold takto:
„4. Ponuka programových služieb :
a) Televízne programové služby
Základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, TA 3, KABEL SAT – 1 ( infokanál ),
PRIMA, ČT 1, ČT 2, SAT 1, Romantika, VOX, RTL 2, PRO 7
Rozšírený súbor : TV LUNA, TV NAŠA/GLOBAL, KABEL 1, VIVA 1,
SUPERMAX, SPEKTRUM, REALITY TV, 3 SAT, RTL
Prémiový súbor : HBO, Private Gold .“
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Úloha č. 05-12/409: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania písomné rozhodnutie o zmene
registrácie retransmisie č. TKR/172 v správnom konaní č. 90-LO/D-731/2005 a vyzve ho na úhradu
správneho poplatku.
T: 01.07.2005

Z: LO

2. Správa zo ZPC – 4. implementačná skupina, Brusel, Chovan.
Rada zobrala správu zo zahraničnej pracovnej cesty na vedomie.
3. Interný materiál PKO č. 3 – problematika pozastavenia programu.
Rada zobrala Interný materiál – problematika pozastavenia programu na vedomie.
4. Novela ZVR.
Rada zobrala materiál o novele ZVR na vedomie.
5. Informácia o súdnych konaniach.
Rada zobrala informáciu o súdnych konaniach na vedomie.
6. Čerpanie rozpočtu.
Rada pre vysielanie a retransmisiu zobrala na vedomie čerpanie rozpočtu za máj 2005.
7. Rozpočtové opatrenie č.5 z MF SR.
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie rozpočtové opatrenie MF SR č. 5/2005 a
v súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje zvýšenie tarifného platu
riaditeľa Kancelárie o 5 % s účinnosťou od 1.7.2005.
8. Doplnenie Jednotného systému označovania (ďalej len JSO).
Uznesenie č. 05-12/79.408.8:
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje doplnenie JSO podľa priloženého materiálu a poveruje
Kanceláriu Rady zverejniť JSO v úplnom zení obvyklým spôsobom. Rada poveruje Kanceláriu Rady
pripraviť návrhy zmien a doplnení JSO.
Úloha č. 05-12/410: Kancelária Rady zverejní JSO v úplnom zení obvyklým spôsobom a pripraví
návrhy zmien a doplnení JSO.
T: 01.08.2005
Z: PKO

9. SK: 197-LO/O-T29/2005
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
Uznesenie č. 05-12/79.408.9:
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. 197-LO/O-T29/2005, posúdila žiadosť o pridelenie časti multiplexu na
frekvencii 66. kanál Bratislava, účastníka konania:
Slovenská televízia
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania
prideľuje
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časť multiplexu na frekvencii 66. kanál Bratislava Slovenskej televízii Bratislava na skúšobné
digitálne terestriálne vysielanie.
Túto časť frekvencie bude Slovenská televízia využívať na vysielanie programového okruhu
Jednotka.
Frekvencia
66. kanál
Lokalita:
Bratislava
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 30.06.2006
Keďže ide o pilotný projekt DVB-T, počas tejto prevádzky
Úloha č. 05-12/411: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní zašle ho
účastníkovi konania (Slovenská televízia, Bratislava) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.
V Bratislave, 21.06.2005

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák
Overil: Prof. Peter Škultéty

Valéria AGÓCS
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

