
Zápisnica č. 13/2005 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa  06.07. 2005 o 15:00 hod. v hoteli AquaCity v Poprade. 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overovateľ: Doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program: 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 203-LO/D-998/2005 zo dňa 16.06.2005   
vo veci  možného neoznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/70  
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
 
3/ SK: 109-LO/D-980/2002 zo dňa 03.05.2002   
vo veci  oznámenia o rozšírení územného rozsahu vysielania podľa § 60 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. 
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec (TKR/179) 
 
4/ SK: 204-LO/D-1289/2005 zo dňa 07.06.2005   
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS v meste Svidník  
ÚK: Službyt Svidník s.r.o., Svidník 
ÚP: 15:30 hod. 
 
5/ SK: 160-LO/D-1208/2005 zo dňa 31.05.2005   
vo veci  žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom  podielov na základnom imaní  
spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s., držiteľa licencie  č. R/86  na  nového nadobúdateľa 
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s. Poprad 
ÚP: 15:50 hod. 
 
6/ SK: 227-LO/D-1460/2005 zo dňa 27.06.2005   
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS v meste Nové Mesto nad Váhom  
ÚK: NTVS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom  
ÚP: 16:10 hod. 
 
7/ SK: 222-LO/O-1078/2005 zo dňa 21.06.2005   
vo veci  možného odňatia licencie č. T/130 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča  
ÚP: 16:30 hod. 
 
8/ SK: 217-LO/D-1368/2005 zo dňa 15.06.2005   
vo veci  žiadosti o zmenu licencie č. T/95 z dôvodu zmeny právnych skutočností  spoločnosti a zmeny 
časového rozsahu vysielania  
ÚK: Infokanál Pliešovce, s.r.o., Pliešovce 
 
9/ SK: 228-LO/D-1242/2005 zo dňa 02.06.2005 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/227 z dôvodu zmeny programovej ponuky a 
zmeny miesta podnikania  
ÚK: ANTECH - Ing. Martin Brodňan, Kysucké Nové Mesto 
 
10/ SK: 229-LO/D-1176/2005 zo dňa 25.05.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/148 – 
rozšírenie územného rozsahu 
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ÚK : TES-SLOVAKIA, s.r.o., Žilina 
 
11/ Šetrenie sťažnosti 1083/153-2005 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1083/153 -2005  zo dňa 17.5.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie  spravodajského príspevku v Novinách JOJ dňa 12.5.2005 
Správa o šetrení sťažnosti č.1083/153-2005   smerujúcej proti vysielaniu JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
12/ Šetrenie sťažnosti  921/142-2005 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.921/142 -2005  zo dňa 22.4.2005    
(na program Noviny z dní 16. a 18.4.2005)    sťažovateľ: fyzická osoba 
Správa o šetrení sťažnosti č.921/142-2005 smerujúcej proti vysielaniu JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
13/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 784/92-2005  zo dňa 11.4.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z 15.3.2005 a 3.4.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 784/92-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 752/79-2005 a č.753/80-2005 zo dňa 5.4.2005  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie upútavky filmu Zelená míľa a kompilátu veľkonočnej upútavky) 
Správa o šetrení sťažností č.752/79-2005 a 753/80-2005   smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 
15/ Šetrenie sťažností 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 944/143-2005 zo dňa 22.4.2005, 984/144-2005, 985/145-2005  
a 986/146-2005 zo dňa 29. 4. 2005     sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z 15.4.2005,  17.4.2005, 18.4.2005 a 19.4.2005) 
Správa o šetrení sťažností č. 944/143-2005, 984/144-2005, 985/145-2005 a 986/146-2005 smerujúcich 
proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 42/05/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza 
(monitorované programy: Mojsejovci live, Mojsejovci hotline zo dňa 27. 4. 2005, Mojsejovci, 
Mojsejovci quizshow zo dňa 1. 5. 2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 7/05/RO o monitorovaní vysielania Rádia OKEY 
(monitorovaný deň: 22., 23., 24. a 25.4.2005 – kompletné vysielanie) 
Vysielateľ:  Okey rádio, a.s.       číslo licencie: R/49 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 8/05/RO o monitorovaní vysielania Rádia G3 
(monitorovaný deň: 21., 22., 23. a 24.5.2005 – kompletné vysielanie) 
Vysielateľ:  ADUT plus a.s.       číslo licencie: R/79 
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19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 9/05/RO o monitorovaní vysielania Rádia Twist 
(monitorovaný deň: 10.6.2005 - program Prezidentské odpovede) 
Vysielateľ:  Rádio Twist, a.s. Bratislava      číslo licencie: R/70 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 43/05/TV o monitorovaní vysielania Infokanála TEMEX TV 
(monitorované dni: 20. a 27.05.2005) 
Vysielateľ:  TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov    číslo licencie: T/66 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.41 o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza a televízie JOJ 
(monitorované dni 8.5.2005 a 9.5.2005) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   
MAC TV, s.r.o.                       

 
22/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1124/157-2005 zo dňa 19.5.2005    sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu  - Paľba zo dňa 2.5.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1124/157-2005   smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 
23/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1114/158-2005 zo dňa 18.5.2005    sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu  - Paľba zo dňa 2.5.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1114/158-2005   smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1113/159-2005 zo dňa 18.5.2005    sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu  - Paľba zo dňa 2.5.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1113/159-2005   smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
  
25/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 819/93-2005 zo dňa 14.4.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny: príspevok „Kradol?“ zo dňa 9.3.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 819/93-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41 
 
26/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1247/164-2005 zo dňa 3.6.2005    sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu Večer z dňa 2.6.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1247/164-2005 smerujúcej proti vysielaniu Rádio Expres 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.       číslo licencie: R/66 
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1279/165-2005 zo dňa 6.6.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie FUN Radia - sms hlasovanie z 31.5., 1.6., 2.6.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1279/165-2005 smerujúcej proti vysielaniu FUN Radia 
Vysielateľ: Radio, a.s.        číslo licencie: R/71 
 
28/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 145-PgO/O-863/2005 zo dňa 10.5.2005 
Doplnenie: Správa č. 24/2005/TV z monitorovania Kysuckého televízneho vysielania 
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(dodržiavanie §  16 písm. k)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: celé vysielanie, 9., 10., 12.3.2005) 
ÚK: OTS, s.r.o.         číslo licencie: T/101 
 
29/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 98-PgO/O-616/2005 zo dňa 5.4.2005 
Doplnenie: Správa č. 14/2005/TV o monitorovaní televízie Obecné televízne vysielanie 
(dodržiavanie §  16 písm. k)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: celé vysielanie, 30.1.2005) 
ÚK: Šuňava OTV, s.r.o.       číslo licencie: T/65 
 
30/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona, resp. návrh na zastavenie 
správneho konania 
SK č.: 58-PgO/O-373/2005 zo dňa 22.2.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 84/05-2005 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 10.1.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
31/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona a odvysielanie oznamu o porušení 
zákona 
SK č.: 112-PgO/O-733/2005 zo dňa 19.4.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 604/64-2005 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 7.3.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
32/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 40-PgO/O-259/2005 zo dňa 22.2.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2682/171-2004 
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „XXL“, 4.12.2004) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV        
 
33/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 91-PgO/O-532/2005 zo dňa 22.3.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 164/10-2005, 168/14-2005,  259/22-2005, 315/39-2005 
(dodržiavanie §  34 ods. 1 a § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: časť vysielania - 5., 6., 27.1.2005) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV        
 
34/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 99-PgO/O-610/2005 zo dňa 5.4.2005 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 250/26-2005 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „XXL“, 15.1.2005) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV      
 
35/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 120-PgO/O-775/2005 zo dňa 19.4.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči 
vysielateľovi STV 
(dodržiavanie §  35 ods. 6  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 5.11.2004) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV      
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36/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 123-PgO/O-781/2005 zo dňa 19.4.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči 
vysielateľovi STV 
(dodržiavanie §  35 ods. 6  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 26.11.2004) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV      
 
37/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 121-PgO/O-777/2005 zo dňa 19.4.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči 
vysielateľovi STV 
(dodržiavanie §  35 ods. 6  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 12.11.2004) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV      
 
38/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 124-PgO/O-783/2005 zo dňa 19.4.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči 
vysielateľovi STV 
(dodržiavanie §  35 ods. 6  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 18.2.2005) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV      
 
39/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 122-PgO/O-779/2005 zo dňa 19.4.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči 
vysielateľovi STV 
(dodržiavanie §  35 ods. 6  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 19.11.2004) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV      
 
40/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 125-PgO/O-785/2005 zo dňa 19.4.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči 
vysielateľovi STV 
(dodržiavanie §  35 ods. 6  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 25.2.2004) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV      
 
41/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 210-PgO/O-1029/2005 zo dňa 22.6.2005 
(dodržiavanie §  16 písm. h) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: 22.5.2005) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV      
 
42/ Rôzne 
 

• * * * * 
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K bodu 1/  
Kontrola úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 411 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu dnešného 
zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 05-13/1.409: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
K bodu 2/ 
SK: 203-LO/D-998/2005 zo dňa 16.06.2005   
vo veci  možného neoznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/70  
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-13/2.410: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len “Rada”) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách ( ďalej aj “zákon č. 308/2000 Z. z.”) v správnom konaní č. 203-LO/O-1034/2005, 
začatom dňa 16.06.2005 vo veci možného neoznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti 
spoločnosti  
RADIO TWIST, a.s. 
Šalviova 1 
821 01 Bratislava 
( ďalej len “účastník konania”) 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

r o z h o d n u t i e :  
Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 203-LO/O-1034/2005 vo veci možného neoznámenia zmeny údajov uvedených v 
žiadosti, zo dňa 16.06.2005, pretože odpadol dôvod  tohto konania začatého na podnet správneho 
orgánu. 
 
Úloha č. 05-13/412: 
Kancelária Rady pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 203–LO/O-
998/2005 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti RADIO TWIST, a.s., Bratislava. 
T: 18.07.2005    Z: LO 
 
K bodu 3/ 
SK: 109-LO/D-980/2002 zo dňa 03.05.2002   
vo veci  oznámenia o rozšírení územného rozsahu vysielania podľa § 60 ods. 1 zákona č.308/2000 Z.z. 
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec (TKR/179) 
 
Uznesenie č. 05-13/3.411: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len “Rada”) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len „ zákon č. 308/2000 Z. z.“), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (ďalej len “zákon č. 71/1967 Zb.”) v správnom konaní č. 109-LO/D-980/2002 zo dňa 
03.05.2002 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie účastníka konania 
 
KABEL TELEKOM, s.r.o. 
Duklianskych hrdinov 2 
984 01 Lučenec 
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a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/179 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/179 zo dňa 19.09.2000 sa menia a znejú takto: 
 
„1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 

- podľa rozhodnutia TÚ SR č. s. S-611/00-6P/00: 
- hlavná stanica – lokalita: Lučenec, Rúbanisko II., Materská škola;  

      - podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti z 28.01.2002: 
- hlavná stanica – lokalita: Levoča, Francisciho č. 27; 

 
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Lučenec, mesto Levoča; 
 
3. Počet prípojok: 4106; 
 
4. Ponuka programových služieb:  
 

a) televízne programové služby:  mesto Lučenec 
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, GALAXIE 

SPORT, MTV, M 2, DUNA TV, RTL 2, CARTOON NETWORK, VOX, 
DEUTSCHE WELLE,  TV 5, VIVA;  

- rozšírená programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 
2, HALLMARK, GALAXIE SPORT, MTV, M 2, DUNA TV, RTL 2, CARTOON 
NETWORK, PRO 7, EUROSPORT, SPEKTRUM, VOX, DEUTSCHE WELLE,  TV 
5, VIVA; 

- prémiová programová ponuka: HBO, PRIVATE GOLD; 
mesto Levoča 

- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 
2, RTL, RTL 2, VOX, DEUTSCHE WELLE,  VIVA, PRO 7, SAT 1;  

- rozšírená programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 
2, HALLMARK, SUPER RTL, RTL, RTL 2, EUROSPORT, DISCOVERY, VOX, 
DEUTSCHE WELLE, VIVA, PRO 7, SAT 1,  PRIVATE GOLD; 

 
b) rozhlasové programové služby:  mesto Lučenec 

- SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM; 
RÁDIO EXPRESS, FUN RADIO, RÁDIO OKEY; 

mesto Levoča 
- SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM; RÁDIO 
OKEY;“ 
 
Úloha č. 05-13/413: 
Kancelária Rady vyhotoví a zašle účastníkovi konania písomné rozhodnutie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/179 v správnom konaní č. 109-LO/D-980/2002. 
T: 18.07.2005    Z: LO  
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K bodu 4/ 
SK: 204-LO/D-1289/2005 zo dňa 07.06.2005   
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS v meste Svidník  
ÚK: Službyt Svidník s.r.o., Svidník 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa konalo dňa 06.07.2005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 05-13/4.412: 
Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č. 204-LO/D-1289/2005 zo 
dňa 07.06.2005  posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Svidník účastníka 
konania: 
SLUŽBYT, s.r.o. 
Karpatská 56 
089 01 Svidník 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
udeľuje spoločnosti   SLUŽBYT, s.r.o., Svidník licenciu č. T/175  na lokálne televízne vysielanie 
za týchto podmienok: 

I. 
1) Názov programovej služby: INFO kanál SLUŽBYT 
2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne / 168 hod. týždenne 
4) Územný rozsah vysielania: lokálny, mesto Svidník 
5) Jazyk vysielania: slovenský 

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti: 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 
28.04.2005, vložka číslo 1185/P, zoznam výpisov č. 3505/05.  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 28.04.2005, vložka číslo 1185/P, zoznam výpisov 
č. 3505/05.  

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

dňa 07.06.2005: 
a) Programová služba:  

1. Doplnkové vysielanie: 100% 
2. Programy: min. 0%  

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

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

3. Dokumentárne programy:           0% 
4. Dramatické programy:   0% 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 0% 
6. Hudobné programy:                      0% 
7. Vzdelávacie programy:                  0% 
8. Náboženské programy:                 0% 
9. Športové programy:                      0% 
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c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0% 
(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 0% 
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

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

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

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

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

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

IV. 
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS, držiteľa registrácie č. TKR/174, 

spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o., Svidník.  
(2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: VHS.      
 
Úloha č. 05-13/414: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o udelení licencie v správnom konaní č 
204-LO/D-1289/2005, zašle ho účastníkovi konania spol. SLUŽBYT, s.r.o.  a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 18.07.2005         Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 160-LO/D-1208/2005 zo dňa 31.05.2005   
vo veci  žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom  podielov na základnom imaní  
spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s., držiteľa licencie  č. R/86  na  nového nadobúdateľa 
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s. Poprad 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa konalo dňa 06.07.2005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 05-13/5.413: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 160-LO/D-
1208/2005 zo dňa 31.05.2005 s účastníkmi konania: 
 
Poprad Reality Invest, a.s. 
Hviezdoslavova 4052/59 
058 01 Poprad  
a 
Jan Telensky 
Westerley, Hollybush Lane, 
Flamstead, Herts AL3 8DG 
Veľká Británia 
 
Prechodný pobyt:  
Hviezdoslavova 4052/59 
058 01 Poprad  
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posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom  obchodného podielu -  52 % akcií 
na nového nadobúdateľa a  podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové 
vysielanie č. R/86 spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s., a po posúdení podkladov potrebných pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
rozhodnutie: 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
udeľuje predchádzajúci súhlas 

 
s prevodom podielu na základnom imaní a na hlasovacích právach vysielateľa zo spoločníkov: 

1.  Magdaléna  Balogová , bytom Dolný Smokovec 81, Vysoké Tatry  v počte všetkých 50 akcií 
2. Mgr. Marek Lošák, bytom Brestová189/94, Humenné v počte  2 akcie z 50–tich akcií 

v menovitej hodnote 10 000 Sk /akcia na nadobúdateľa Jana Telenskeho, Westerley, 
Hollybush Lane,Flamstead, Herts AL3 8DG,Veľká Británia –prechodne bytom  
Hviezdoslavova 4052/59, 058 01 Poprad. 

 
Úloha č. 05-13/415: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 160-LO/D-
1208/2005 a zašle ho účastníkom konania , spol. Poprad Reality Invest , a.s. Poprad a Janovi 
Telenskemu, prechodne bytom Hviezdoslavova 4052/59, Poprad.. 
T: 18.07.2005         Z: LO 
 
 
K bodu 6/ 
SK: 227-LO/D-1460/2005 zo dňa 27.06.2005   
vo veci  žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS v meste Nové Mesto nad Váhom  
ÚK: NTVS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom  
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.07.2005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 05-13/6.414: 
Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č.227-LO/D-1460/2005 zo 
dňa 27.06.2005  posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Nové Mesto  nad 
Váhom,  účastníka konania: 
NTVS, s.r.o. 
Kĺčové 2088 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
udeľuje spoločnosti  NTVS, s.r.o., Nové Mesto  nad Váhom licenciu č. T/174  na lokálne televízne 
vysielanie za týchto podmienok: 

I. 
(1) Názov programovej služby: TV POHODA 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne / 168 hod. týždenne 
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny, mesto Nové Mesto  nad Váhom 
(5) Jazyk vysielania: slovenský 

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti: 
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1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 
22.06.2005, vložka číslo 13260/R, zoznam výpisov č. 4263/05-1.  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Trenčín zo dňa 22.06.2005, vložka číslo 13260/R, zoznam 
výpisov č. 4263/05-1.  

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

dňa 27.06.2005: 
a) Programová služba: ( 100% ) 

1. Doplnkové vysielanie: max.46% 
2. Programy: min. 54%  

b) Programové typy: ( 100% ) 
10. Spravodajstvo:     10% 
11. Publicistika:      20% 

2.1 Politická publicistika:         0% 
2.2 Ostatná publicistika:             20% 

12. Dokumentárne programy:             0% 
13. Dramatické programy:     0% 
14. Zábavné a hudobno-zábavné programy:   0% 
15. Hudobné programy:                      70% 
16. Vzdelávacie programy:                    0% 
17. Náboženské programy:                   0% 
18. Športové programy:                        0% 

 
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0% 
(7)     Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 16% 
(8)     Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

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

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

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

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

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

IV. 
(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS, držiteľa registrácie č. TKR/143       

spoločnosti TFM, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 
(2) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: VHS.      
 

 
Úloha č. 05-13/416: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o udelení licencie v správnom konaní č -
LO/D-/2005, zašle ho účastníkovi konania spol. NTVS, s.r.o., a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: 18.07.2005    Z: LO  
 
K bodu 7/ 
SK: 222-LO/O-1078/2005 zo dňa 21.06.2005   
vo veci  možného odňatia licencie č. T/130 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  
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ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča  
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 06.07.2005. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 05-13/7.415: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len “Rada”) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej aj “zákon č. 308/2000 Z. z.”) v správnom konaní č. 222-LO/O-
1078/2005, začatom dňa 21.06.2005 vo veci možného odňatia licencie účastníka konania 
 
Milan Janovec - RTV 
Pod zámkom 29 
976 13 Slovenská Ľupča 
( ďalej len “účastník konania”) 

a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

 
r o z h o d n u t i e :  

 
Rada podľa § 29 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
prerušuje 

 
správne konanie č. 222-LO/O-1078/2005 na dobu 60 dní, resp. do doručenia chýbajúcich dokladov 
z dôvodu,  že účastník konania nedoručil Rade faktúru o zakúpení nového vysielacieho zariadenia. 
 
 
Úloha č. 05-13/417: Kancelária Rady vyhotoví a zašle písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 
222-LO/O-1078/2005 účastníkovi konania, Milanovi Janovcovi – RTV, Slovenská Ľupča. 
T: 18.07.200     Z: LO 
 
 
K bodu 8/ 
SK: 217-LO/D-1368/2005 zo dňa 15.06.2005   
vo veci  žiadosti o zmenu licencie č. T/95 z dôvodu zmeny právnych skutočností  spoločnosti a zmeny 
časového rozsahu vysielania  
ÚK: Infokanál Pliešovce, s.r.o., Pliešovce 
 
Uznesenie č. 05-13/8.416: 
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. 217-LO/D-1368/2005 zo dňa 15.06.2005 posúdila oznámenie o zmene 
licencie č. T/95 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o. 
Obecný úrad – Kostolná 1 
962 63 Pliešovce 
z dôvodu zmeny štatutárneho orgánu – zmeny konateľa a zmeny časového rozsahu vysielania  a po 
zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

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

mení 
licenciu č. T/95 na televízne   vysielanie nasledovne:  
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Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/95/98 zo dňa 27.04.1998 v znení neskorších zmien sa menia 
a v úplnom znení znejú takto:  

„I. 
1. Názov programovej služby: INFO KANÁL PLIEŠOVCE  ( IKP ) 
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
3. Časový rozsah vysielania: 90 min. mesačne 
4. Územný rozsah vysielania: lokálny – obec Pliešovce 
5. Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti :  
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 4416/S, zoznam výpisov č. 1549/05 zo dňa 28.01.2005. 
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 4416/S, zoznam výpisov č. 1549/05 zo dňa 28.01.2005. 

III.  
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 

dňa 28.03.2001  
a/  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: 0 % 
2. Programy: min. : 100% 

b/  Programy (100%)  

 1. Spravodajstvo: 100 % 
2. Publicistika: 0 % 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 100 % 
3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. vzdelávacie programy: 0 % 
8. náboženské programy: 0 % 
9. športové programy: 0 % 

c/  Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového  
vysielacieho času: 0 % 

2.  Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:  100% 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 
zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 

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

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

6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby:  -        

IV. 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
a)   videokazety S- VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni v prípade iného 
formátu zabezpečí prehratie záznamov.“ 
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Úloha č. 05-13/418: 
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/95   v SK č. 217- LO/D-1368/2005 účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 18.07.2005          Z: LO 
 
 
K bodu 9/ 
SK: 228-LO/D-1242/2005 zo dňa 02.06.2005 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/227 z dôvodu zmeny programovej ponuky a 
zmeny miesta podnikania  
ÚK: ANTECH - Ing. Martin Brodňan, Kysucké Nové Mesto 
 
Uznesenie č. 05-13/9.417: 
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. 228-LO/D-1242/2005 zo dňa 02.06.2005 posúdila žiadosť podľa § 60 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
ANTECH - Ing. Martin Brodňan 
Lipová 824 
024 01 Kysucké Nové Mesto 
 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto: 

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/227 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/227/2004 zo dňa 09.03.2004 sa menia takto:  
1. V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/227/2004 zo dňa 09.03.2004 sa adresa miesta 
podnikania prevádzkovateľa retransmisie ANTECH - Ing. Martin Brodňan mení a znie: 
 

„Lipová 824 
024 01 Kysucké Nové Mesto“ 

 
2. Článok IV znie : 
„IV. Ponuka programových služieb: 
  Ponuka televíznych programových služieb: 

Základná ponuka: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3, Nautik TV, ČT 1, ČT 2, Music box, 
CNN; 
Rozšírená ponuka: Galaxie sport, Spektrum, Hallmark, Jetix, Eurosport, Eurosport 2, 
Discovery, MTV Europe, Animal Planet, Private Blue; 
 
Ponuka rozhlasových programových služieb: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO 

SLOVENSKO, RÁDIO DEVÍN, RÁDIO_FM; RÁDIO ZET, RÁDIO FRONTINUS;“ 
 
 
Úloha č. 05-13/419: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
v správnom konaní č. 228-LO/D-1242/2005, zašle ho účastníkovi konania - ANTECH - Ing. Martin 
Brodňan a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.07.2005         Z: LO 
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K bodu 10/ 
SK: 229-LO/D-1176/2005 zo dňa 25.05.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/148 – 
rozšírenie územného rozsahu 
ÚK : TES-SLOVAKIA, s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 05-13/10.418: 
Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
zákona 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.“)v platnom znení, postupom 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom 
konaní č. 229-LO/D-1176/2005 zo dňa 25.05.2005 posúdila oznámenie podľa § 61 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. účastníka konania  
 
TES-SLOVAKIA, s.r.o. 
Kragujevská 4 
010 01 Žilina 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

m e n í  
registráciu retransmisie č. TKR/148 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/148/99 zo dňa 22.07.1999 v znení neskorších 
zmien sa menia takto: 
1. Bod 1. sa dopĺňa o podbody 1.18, 1.19,1.20 a 1.21 ktoré znejú: 
„1.18  Hlavná stanica: Vysoká nad Kysucou 
 Lokalita: obec Vysoká nad Kysucou 
1.19 Hlavná stanica: Vyšný Kelčov 

Lokalita: obec Vysoká nad Kysucou, miestna časť Vyšný Kelčov 
1.20 Hlavná stanica: Staškov 

Lokalita: obec Staškov 
1.21 Hlavná stanica: Krasňany 

Lokalita: obec Krasňany“ 
 

2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa text: „Vysoká nad Kysucou, Staškov, Krasňany“ 
 
3. Bod 3. Počet prípojok sa dopĺňa o text:  
„Vysoká nad Kysucou      skutočný: 419 
  Vysoká nad Kysucou, miestna časť Vyšný Kelčov  skutočný: 151 
  Staškov       skutočný: 426 
  Krasňany       skutočný: 186“ 
 
4. V bode 3 sa skutočný celkový počet prípojok mení zo 5.072 na 6.254. 
 
5. Bod 4 Ponuka programových služieb sa dopĺňa o podbody 4.18, 4.19, 4.20 a 4.21 ktoré znejú: 
„ 4.18 KDS Vysoká nad Kysucou 
 televízne programové služby: 

 základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, TRTL, VIVA, 
SAT 1,  Eurosport, PRO 7, RTL 2 
rozšírený súbor: - 
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rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN 
 

4.19 KDS Vysoká nad Kysucou, miestna časť Vyšný Kelčov 
 televízne programové služby: 

 základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, PRIMA, Eurosport 
rozšírený súbor: - 
 
rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN 

 
4.20 KDS Staškov 
 televízne programové služby: 

základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, Galaxie sport, 
Hallmark, Music Box, SAT 1  
rozšírený súbor: - 
 
rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN 
 

4.21 KDS Krasňany 
 televízne programové služby: 

základný súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, TV Žilina, 
VIVA 
rozšírený súbor: - 
 
rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN“ 

 
Úloha č. 05-13/420: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia účastníkovi konania, 
spoločnosti TES-SLOVAKIA, s.r.o., Žilina, o zmene registrácie retransmisie v správnom konaní 229-
LO/D-1176/2005 a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 18.07.2005    Z: LO 
 
 
K bodu 11/ 
Šetrenie sťažnosti 1083/153-2005 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1083/153 -2005  zo dňa 17.5.2005 sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie  spravodajského príspevku v Novinách JOJ dňa 12.5.2005 
Správa o šetrení sťažnosti č.1083/153-2005   smerujúcej proti vysielaniu JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-13/11.419: 
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. 1083/153-2005, vedenú voči 
vysielateľovi MAC TV, s.r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
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Úloha č. 05-13/421: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti 
T: 20.07.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 12/ 
Šetrenie sťažnosti  921/142-2005 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.921/142 -2005  zo dňa 22.4.2005    
(na program Noviny z dní 16. a 18.4.2005) sťažovateľ: fyzická osoba 
Správa o šetrení sťažnosti č.921/142-2005 smerujúcej proti vysielaniu JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o. číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-13/12.420: 
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. 921/142-2005, vedenú voči 
vysielateľovi MAC TV, s.r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú. 
 
Úloha č. 05-13/422: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti  
T: 20.07.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 13/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 784/92-2005  zo dňa 11.4.2005   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z 15.3.2005 a 3.4.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 784/92-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-13/13.421: 
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. 784/92-2005, 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. 05-13/423: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.07.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 752/79-2005 a č.753/80-2005 zo dňa 5.4.2005  sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie upútavky filmu Zelená míľa a kompilátu veľkonočnej upútavky) 
Správa o šetrení sťažností č.752/79-2005 a 753/80-2005   smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-13/14.422: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
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ods. 1 písm. g/ 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. 752/79-2005 
a 753/80-2005 smerujúcich voči vysielateľovi – Markíza – Slovakia, s.r.o., začína správne konanie 
voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia  § 20 písm. ods. 
5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním upútavkového kompilátu veľkonočnej filmovej 
ponuky dňa 24.3.2005 o 7:27 hod. bez použitia Jednotného systému označovania.   
 
Úloha č. 05-13/424: 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: 20.7.2005    Z: PKO 
 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažností 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 944/143-2005 zo dňa 22.4.2005, 984/144-2005, 985/145-2005  
a 986/146-2005 zo dňa 29. 4. 2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z 15.4.2005,  17.4.2005, 18.4.2005 a 19.4.2005) 
Správa o šetrení sťažností č. 944/143-2005, 984/144-2005, 985/145-2005 a 986/146-2005 smerujúcich 
proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-13/15.423: 
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. 944/143-2005, 
984/144-2005, 985/145-2005, 986/146-2005 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti a s neoddelením názorov a hodnotiacich 
komentárov od informácií spravodajského charakteru v príspevku „Meškajúce štipendiá“ 
odvysielanom dňa 15.4.2005, v príspevku „Nervozita stúpa“ odvysielanom dňa 17.4.2005, v príspevku 
„Zaplatí“ odvysielanom dňa 18.4.2005 a v príspevku „Súkromný rozhovor?“ odvysielanom dňa 
19.4.2005 v spravodajskom programe „ Televízne noviny“. 
 
Úloha č. 05-13/425: 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: 20.7.2005         Z: PKO 
Úloha č. 05-13/425.1: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 20.07.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 42/05/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza 
(monitorované programy: Mojsejovci live, Mojsejovci hotline zo dňa 27. 4. 2005, Mojsejovci, 
Mojsejovci quizshow zo dňa 1. 5. 2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-13/16.424: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) 
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. 
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o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 42/2005/TV o monitorovaní TV Markíza konštatovala, 
že v monitorovanom vysielaní za obdobie 27.4.2005 a 1.5.2005 vysielateľa MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o., s licenciou č. T/41  nebolo zistené porušenie právnych predpisov 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 7/05/RO o monitorovaní vysielania Rádia OKEY 
(monitorovaný deň: 22., 23., 24. a 25.4.2005 – kompletné vysielanie) 
Vysielateľ:  Okey rádio, a.s.     číslo licencie: R/49 
 
Uznesenie č. 05-13/17.425: 
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. 7/2005/RO o monitorovaní vysielania Rádia OKEY 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 22., 23., 24., 25.4.2005 vysielateľa OKEY 
rádio, a.s., s licenciou č. R/49 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Úloha č. 05-13/426: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (OKEY rádio, a.s.) uznesenie Rady. 
T: 20.07.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 8/05/RO o monitorovaní vysielania Rádia G3 
(monitorovaný deň: 21., 22., 23. a 24.5.2005 – kompletné vysielanie) 
Vysielateľ:  ADUT plus a.s.     číslo licencie: R/79 
 
Uznesenie č. 05-12/18.426: 
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. 8/2005/RO o monitorovaní rozhlasovej stanice Rádio G3 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 21., 22., 23., 24.5.2005 vysielateľa ADUT 
plus, a.s., s licenciou č. R/79 nebolo zistené porušenie právnych predpisov 
 
Úloha č. 05-13/427: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (ADUT plus, a.s.) uznesenie Rady. 
T: 20.07.2005          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 9/05/RO o monitorovaní vysielania Rádia Twist 
(monitorovaný deň: 10.6.2005 - program Prezidentské odpovede) 
Vysielateľ:  Rádio Twist, a.s. Bratislava    číslo licencie: R/70 
 
Uznesenie č. 05-13/19.427: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ 
zákona č.308/2000 Z. z. o  vysielaní  a  retransmisii   a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 9/2005/RO o monitorovaní Rádia Twist konštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní za obdobie 10.6.2005 vysielateľa Rádio Twist, a.s., s licenciou č. R/70 
nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 43/05/TV o monitorovaní vysielania Infokanála TEMEX TV 
(monitorované dni: 20. a 27.05.2005) 
Vysielateľ:  TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov    číslo licencie: T/66 
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Uznesenie č. 05-13/20.428: 
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. 43/2005/TV z monitorovania Infokanála TEMEX TV 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 20.5.2005 a 27.5.2005 vysielateľa TATRA 
TEMEX CABLE, a.s., s licenciou č. T/66  nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Úloha č. 05-13/428: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (TATRA TEMEX CABLE, a.s.,) uznesenie 
Rady. 
T: 20.7.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.41 o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza a televízie JOJ 
(monitorované dni 8.5.2005 a 9.5.2005) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   
MAC TV, s.r.o.                       

 
Uznesenie č. 05-13/21.429: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie monitoring 60.výročia ukončenia 2. svetovej 
vojny realizovaný za obdobie 8.5. a 9.5.2005 vo vysielaní Slovenskej televízie, TV Markíza a televízie 
JOJ. 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1124/157-2005 zo dňa 19.5.2005   sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu  - Paľba zo dňa 2.5.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1124/157-2005   smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-13/22.430: 
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. 1124/157-2005, 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. 05-13/429: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.7.2005         Z: PgO 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1114/158-2005 zo dňa 18.5.2005   sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu  - Paľba zo dňa 2.5.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1114/158-2005   smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-13/23.431: 
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. 1114/158-2005, vedenú voči 
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vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Úloha č. 05-13/430: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.7.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1113/159-2005 zo dňa 18.5.2005   sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu  - Paľba zo dňa 2.5.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1113/159-2005   smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-13/24.432: 
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. 1113/159-2005, 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. 05-12/431: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.7.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 25/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 819/93-2005 zo dňa 14.4.2005   sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny: príspevok „Kradol?“ z dňa 9.3.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 819/93-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-13/25.433: 
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. 819/93-2005, vedenú voči 
spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 05-12/432: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.7.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 26/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1247/164-2005 zo dňa 3.6.2005   sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu Večer z dňa 2.6.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1247/164-2005 smerujúcej proti vysielaniu Rádio Expres 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.     číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 05-13/26.434: 
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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. 1247/164-2005, vedenú voči 
vysielateľovi D.EXPRES a.s. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 05-13/433: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.7.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 27/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1279/165-2005 zo dňa 6.6.2005   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie FUN Radia - SMS hlasovanie z 31.5., 1.6., 2.6.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1279/165-2005 smerujúcej proti vysielaniu FUN Radia 
Vysielateľ: Radio, a.s.      číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 05-13/27.435: 
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. 1279/165-2005, vedenú voči 
spoločnosti RADIO a.s. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 05-13/434: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.7.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 28/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 145-PgO/O-863/2005 zo dňa 10.5.2005 
Doplnenie: Správa č. 24/2005/TV z monitorovania Kysuckého televízneho vysielania 
(dodržiavanie §  16 písm. k)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: celé vysielanie, 9., 10., 12.3.2005) 
ÚK: OTS, s.r.o.       číslo licencie: T/101 
 
Uznesenie č. 05-13/28.436: 
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. 145-PgO/O-
863/2005 OTS, s.r.o.  
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že neoznačoval trvalo svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) na 
obrazovke dňa 30.1.2005, 

za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Úloha č. 05-13/435: 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 Šuňava OTV, 
s.r.o. 
T: 06.08.2005         Z: PKO 
 
 
K bodu 29/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 98-PgO/O-616/2005 zo dňa 5.4.2005 
Doplnenie: Správa č. 14/2005/TV o monitorovaní televízie Obecné televízne vysielanie 
(dodržiavanie §  16 písm. k)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: celé vysielanie, 30.1.2005) 
ÚK: Šuňava OTV, s.r.o.     číslo licencie: T/65 
 
Uznesenie č. 05-13/29.437:  
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. 98-PgO/O-
616/2005 Šuňava OTV, s.r.o. 

 
porušil 

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

 
                                                                        tým, 
 
že neoznačoval trvalo svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) na 
obrazovke dňa 30.1.2005, 

 
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. 05-13/436: 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 Šuňava OTV, 
s.r.o. 
T: 06.08.2005         Z: PKO 
 
 
K bodu 30/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona, resp. návrh na zastavenie správneho 
konania 
SK č.: 58-PgO/O-373/2005 zo dňa 22.2.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 84/05-2005 
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(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 10.1.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-13/30.438: 
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. 58-PgO/O-
373/2005 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 05-13/437: 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: 06.08.2005        Z: PKO 
 
Úloha č. 05-13/437.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.07.2005        Z: PgO 
 
 
K bodu 31/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona a odvysielanie oznamu o porušení 
zákona 
SK č.: 112-PgO/O-733/2005 zo dňa 19.4.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 604/64-2005 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 7.3.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41
   
Uznesenie č. 05-13/31.439: 
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. 112-PgO/O-
733/2005 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 7.03.2005 odvysielal príspevok „Hrušovský na 
zozname!“, v ktorom nezabezpečil 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.  

 



 25

 
 
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 „Hrušovský na zozname!“ zo dňa 07.03.2005 
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 úplnosť, 
presnosť, všestrannosť informácií, povinnosť oddeliť hodnotiace komentáre a 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. 05-13/438: 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: 06.08.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-13/438.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.07.2005         Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 40-PgO/O-259/2005 zo dňa 22.2.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2682/171-2004 
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „XXL“, 4.12.2004) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV       
 
Uznesenie č. 05-13/32.440: 
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. 40-
PgO/O-259/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   
 

opakovane porušil   
 

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

tým, 
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že dňa 4.12.2004 o 13:15 hod. odvysielal v programe XXL informácie, ktoré boli skrytou reklamou 
podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.,   
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa §67 
ods. 5 písm. a) vo výške 200.000,- Sk,  slovom dvestotisíc 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. 05-13/439: 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: 06.08.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-13/439.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.07.2005         Z: PgO 
 
  
K bodu 33/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 91-PgO/O-532/2005 zo dňa 22.3.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 164/10-2005, 168/14-2005,  259/22-2005, 315/39-2005 
(dodržiavanie §  34 ods. 1 a § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: časť vysielania - 5., 6., 27.1.2005) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV 
 
Uznesenie č. 05-13/33.441: 
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. 91-
PgO/O-532/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   
 

opakovane porušil   
 

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

tým, 
 

že odvysielal logo programu „Slovensko hľadá Superstar“ počas vysielania programov dňa 5.1.2005 
o cca 23.00 hod., dňa 6.1.2005 o cca 10.36 hod.  a dňa   27.1.2005 o 22.08 hod. a o 22.34 hod., ako 
vysielateľ programovej služby na základe zákona zaradil reklamu počas vysielania programov,  
 

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/, vo výške 150.000,- Sk, slovom jednostopäťdesiattisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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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. 05-13/440: 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: 06.08.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-13/440.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.07.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 34/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 99-PgO/O-610/2005 zo dňa 5.4.2005 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 250/26-2005 smerujúcej proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie §  32 ods. 12  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „XXL“, 15.1.2005) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV  
 
Uznesenie č. 05-12/34.442: 
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. 99-
PgO/O-610/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   
 

opakovane porušil   
 

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

tým, 
 

že dňa 15.1.2005 v programe „XXL“ vysielanom o cca 13:07 hod. odvysielal informácie, ktoré boli 
skrytou reklamou podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.,   
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d/  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa §67 
ods. 5 písm. a) vo výške 200.000,- Sk, slovom dvestotisíc 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. 05-13/441: 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: 06.08.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-13/441.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.07.2005         Z: PgO 
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K bodu 35/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 120-PgO/O-775/2005 zo dňa 19.4.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči 
vysielateľovi STV 
(dodržiavanie §  35 ods. 6  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 5.11.2004) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV 
 
Uznesenie č. 05-13/35.443: 
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. 120-
PgO/O-775/2005 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 5.11.2004 
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) 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. 05-13/442: 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: 06.08.2005        Z: PKO 
 
Úloha č. 05-13/442.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.07.2005       Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 123-PgO/O-781/2005 zo dňa 19.4.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči 
vysielateľovi STV 
(dodržiavanie §  35 ods. 6  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 26.11.2004) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV   
 
Uznesenie č. 05-13/36.444: 
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 
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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. 123-
PgO/O-781/2005 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 26.11.2004 
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) 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. 05-13/443: : 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: 06.08.2005        Z: PKO 
 
Úloha č. 05-13/443.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.07.2005       Z: PgO 
 
 
K bodu 37/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 121-PgO/O-777/2005 zo dňa 19.4.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči 
vysielateľovi STV 
(dodržiavanie §  35 ods. 6  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 12.11.2004) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV   
 
Uznesenie č. 05-12/37.445: 
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. 121-
PgO/O-777/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   
 

porušil   
 

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

tým, 
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že zaradil reklamu počas programu „Slovensko hľadá Superstar“, ktorý bol vysielaný dňa 12.11.2004 
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) 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. 05-13/444: 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: 06.08.2005        Z: PKO 
 
Úloha č. 05-13/444.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.07.2005       Z: PgO 
 
K bodu 38/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 124-PgO/O-783/2005 zo dňa 19.4.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči 
vysielateľovi STV 
(dodržiavanie §  35 ods. 6  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 18.2.2005) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV  
 
Uznesenie č. 05-13/38.446: 
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. 124-
PgO/O-783/2005 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 18.2.2005 
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) 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.“ 
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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. 05-13/445: 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: 06.08.2005        Z: PKO 
 
Úloha č. 05-13/445.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.07.2005       Z: PgO 
 
 
K bodu 39/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 122-PgO/O-779/2005 zo dňa 19.4.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči 
vysielateľovi STV 
(dodržiavanie §  35 ods. 6  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 19.11.2004) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV  
 
Uznesenie č. 05-13/39.447: 
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. 122-
PgO/O-779/2005 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 19.11.2004 
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) 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. 05-13/446: 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: 06.08.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-13/446.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.07.2005         Z: PgO 
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K bodu 40/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 125-PgO/O-785/2005 zo dňa 19.4.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 503/54-2005, 441/51-2005, 446/52-2005 smerujúcich voči 
vysielateľovi STV 
(dodržiavanie §  35 ods. 6  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 25.2.2004) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV  
 
Uznesenie č. 05-13/40.448: 
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. 125-
PgO/O-783/2005 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 25.2.2005 
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) vo výške 1.000.000,- Sk, slovom jeden milión 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. 05-13/447: 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: 06.08.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-13/447.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.07.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 41/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 210-PgO/O-1029/2005 zo dňa 22.6.2005 
(dodržiavanie §  16 písm. h) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: 22.5.2005) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV  
 
Uznesenie č. 05-13/41.449: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
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ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 210-
PgO/O-1029/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   
 

porušil   
 

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

tým, 
 

že dňa 22.5.2005 neodvysielal oznam o porušení zákona v čase pred začiatkom vysielania programu 
„Odpovede z obrazovky“, za podmienok určených v rozhodnutí Rady č. RL/575/2005, 
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 2 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. 05-13/448: 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 vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a Rade Slovenskej televízie 
T: 20.07.2005         Z: PKO 
 
K bodu 42/ Rôzne 
 
1. Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac jún 2005 
 
Uznesenie č. 05-13/42.450.1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu 
NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre všetkých členov Rady 
vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - za výkon mimoriadnych prác pre Radu spojených 
predovšetkým s prácami súvisiacimi s uskutočnenými výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny 
licencií v mesiaci jún 2005, výberovými konaniami v súvislosti so začatím digitálneho vysielania 
v lokalite Bratislava ako i vypracovaním návrhu novely Jednotného systému označovania programov. 
 
Úloha č. 05-13/449: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien vo výplatnom termíne 
za mesiac júl 2005.    
T: 20.07.2005         Z: OEV 
 
 
 
2. Návrh na výplatu mimoriadnych odmien členom Rady. 
 
Uznesenie č. 05-13/42.450.2: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti členov Rady na zasadnutiach 
v mesiaci MÁJ 2005 a  v  zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR 
č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004 rozhodla o vyplatení odmeny 
za mesiac jún 2005 v plnej výške všetkým členom Rady  
 
Úloha č. 05-13/450: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien členom Rady vo 
výpovednom termíne za mesiac jún 2005. 
T: 20.07.2005         Z: OEV 
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3. Návrh na mimoriadnu odmenu pre riaditeľa Kancelárie Rady 
 
Uznesenie č. 05-13/42.450.3: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu v zmysle čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu zo 
dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 schvaľuje podľa § 
20 ods. 1 písm. a/ zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce 
vo verejnom záujme  odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa predloženého návrhu. Odmena bude 
vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac júl 2005.  
 
 
Úloha č. 05-13/451: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnej odmeny vo výplatnom termíne 
za mesiac júl 2005.    
T: 20.07.2005        Z: OEV 
 
4. Informácia o súdnych konaniach 
  
Uznesenie č. 05-13/42.450.4: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o súdnych konaniach. 
 
 
5. Stretnutie zamestnancov Kancelárie Rady pre vysielanie so zástupcami televízií: STV, TV Markíza 
a televízie JOJ. 
 
Uznesenie č. 05-13/42.450.5: 
Rada pre vysielanie a retransmiu berie na vedomie informáciu o konaní stretnutia zamestnancov 
Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu so zástupcami TV: TV Markíza, JOJ, STV a zápisnicu 
z neho. 
 
V Poprade, 06.07.2005 
 
 
 
           Valéria Agócs 
                    predsedníčka Rady 
           pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: A. Holák 
Overil: M. Mistrík 
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