
Zápisnica č. 14/2005 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa  30.08. 2005 o 9:30 hod. v priestoroch Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program: 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 238-LO/D-1609/2005 zo dňa 19.07.2005   
vo veci oznámenia držiteľa licencie č. T/128 zmeny  zmeny právnych skutočností spoločnosti.  
ÚK: NTV Nesvady s.r.o. 
 
3/ SK: 216- LO/D-1368/2005 zo dňa 15.06.2005 
vo veci  zmeny registrácie retransmisie č. TKR/117 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
a zmeny právnych skutočností v spoločnosti 
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, s.r.o. 
 
4/ SK: 224- LO/D-1430/2005 zo dňa 23.06.2005 
vo veci  oznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny 
štatutárnych a kontrolných orgánov účastníka konania 
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
 
5/ SK: 226- LO/D-1398/2005 zo dňa 20.06.2005 
vo veci  oznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny 
štatutárnych a kontrolných orgánov účastníka konania 
ÚK: OKEY RÁDIO a.s., Bratislava 
 
6/ SK: 243-LO/D-1605/2005 zo dňa 19.07.2005 
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/ 91 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb 
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. 
 
7/ SK: 242-LO/D-1619/2005 zo dňa 20.07.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii  č. T/170 – rozšírenie územného rozsahu 
vysielania 
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, Michalovce 
8/ SK: 245-LO/D-1432/2005 zo dňa 23.06.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/ 85 z dôvodu zmeny podielu programových typov 
ÚK: Mestské televízne štúdio, s.r.o., Rožňava 
 
9/ SK: 246-LO/D-1723/2005 zo dňa 08.08.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/41 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
10/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 732/75-2005 zo dňa 04.04.2005 proti spoločnosti ANTIK Computers & Communications 
s.r.o., Košice vo veci neoprávnenej retransmisie 
 



11/ SK: 234-LO/D-1514/2005 zo dňa 04.07.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/13 
ÚK : UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava 
 
12/ SK: 221-LO/D-1225/2005 zo dňa 31.05.2005 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK : M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č.50/2005/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(monitorovaný program Ranný magazín z 23.6.2005 a 24.6.2005) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava                                                     

 
14/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 10/2005/Ro o monitorovaní televíznej stanice Rádio FAJN 
(monitorovaný program/dni  8.-11.4.2005) 
Vysielateľ: SERVIS SLOVAKIA, s.r.o. , Žilina     číslo licencie: R/85 
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1276/169-2005 zo dňa 6.7.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na  vysielanie programu Reportéri zo 6.6.2005, príspevok Štátne peniaze) 
Správa o šetrení sťažnosti č. č1276/169-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava    
 
16/ Kontrolný monitoring 
Správa č.44/05/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie 
(monitorovaný deň: 23. a30.3.2005 a 6.4.2005) 
Vysielateľ: Dúbravská televízia, s.r.o.      číslo licencie:T/100  
 
17/ Kontrolný monitoring 
Správa č.45/05/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Trnava 
(monitorovaný deň: 4.,6. a 7.4.2005) 
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.     číslo licencie:T/78  
 
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č.49/05/TV o monitorovaní vysielania TV Pezinok 
(monitorovaný deň: 30.3.2005,  4.a 6.4.2005) 
Vysielateľ: TV Pezinok, s.r.o.       číslo licencie:T/99  
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č.47/05/TV o monitorovaní Televízie Trenčianske Teplice 
(monitorované dni: 18., 22. a 25. 6. 2005) 
Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice    číslo licencie:T/133 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č.51/05/Ro o monitorovaní vysielania Oravskej regionálnej televízie 
(monitorovaný deň: 4.4. a 11.4.2005) 
Vysielateľ: BMU s.r.o. Zuberec       číslo licencie: T/157 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.52/05/TV o monitorovaní vysielania INFOKANÁL TV 



(monitorovaný deň: 16.6.2005) 
Vysielateľ: Bytový podnik Trebišov s.r.o., Trebišov    číslo licencie: T/136 
       
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č.53/05/TV o monitorovaní vysielania Televízia Močenok 
(monitorovaný deň: 15.6..2005) 
Vysielateľ: Kábel TV Močenok s.r.o., Močenok     číslo licencie: T/97 
 
23/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.  1299/168-2005 zo dňa 8.6.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Na streche z dňa 3.6.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1299/168-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1344/170-2005  zo dňa 13.6.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 5.6.2005 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1344/170-2005  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
25/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.748/83-2005  zo dňa 5.4.2005   sťažovateľ: fyzická osoba, bez adresy 
(na zaradenie  upútavky  na  program  Črepiny) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 748/83-2005 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
26/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1221/162-2005 zo dňa 8.7.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na program  Reportéri, reportáž Tajomný plagát z 23.5.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1221/162-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1263/166-2005  zo dňa 3.6.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na program  Reportéri, na príspevok Právne bezvedomie z 23.5.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1263/166-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
 
28/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1672/186-2005  zo dňa 2.8.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na program  Leto na Ex, 24.7.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1672/186-2005 smerujúcej proti vysielaniu Rádiu Expres 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/66 
29/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1207/161-2005  zo dňa 27. 5. 2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na program Pod lampou z 26. 5. 2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1207/161-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
 
30/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.736/76-2005  zo dňa 5. 4. 2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na program Doma s Markízou zo dňa 5.4.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 736/76-2005 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 



31/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1191/172-2005 zo dňa 25.5.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Mojsejovci-live) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1191/172-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 
32/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 86-PgO/O-509/2005 zo dňa 22.3.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 303/30-2005 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 1.2.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie T/41 
 
33/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 84-PgO/O-507/2005 zo dňa 22.3.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 229/18-2005 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 19.1.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie T/41 
 
34/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 85-PgO/O-508/2005 zo dňa 22.3.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 94/7-2005 
(dodržiavanie §  20 ods. 5  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Destinácia svet“ 9.1.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
 
35/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona resp. pokuty  
SK č.: 87-PgO/O-510/2005 zo dňa 22.3.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 93/3-2005 a 141/9-2005 
(dodržiavanie §  19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „K-FUN“, 6.1.2005) 
ÚK: RADIO a.s.        číslo licencie: R/71 
 
36/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona resp. pokuty  
SK č.: 88-PgO/O-517/2005 zo dňa 22.3.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 93/3-2005 a 141/9-2005 
(dodržiavanie §  20 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „K-FUN“, 6.1.2005) 
ÚK: RADIO a.s.        číslo licencie: R/71 
37/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 102-PgO/O-607/2005 zo dňa 5.4.2005 
Doplnenie: Správa č. 3/2005/RO o monitorovaní rozhlasového vysielania OKEY TOP RÁDIA 
(dodržiavanie §  16 písm. j) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „celé vysielanie “, 14.1. a 15.1.2005) 
ÚK: Filjo, s.r.o.         číslo licencie: R/73 
 
38/ Návrh na začatie správneho konania – neodvysielanie oznamu  
(dodržiavanie §  16 písm. h ) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný deň:   21.7.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie:T/41  
 
39/ Rôzne 
 



****** 
 
K bodu 1/  
Kontrola úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 451 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu dnešného 
zasadnutia sú splnené.  
 
Uznesenie č. 05-14/1.451: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
K bodu 2/ 
SK: 238-LO/D-1609/2005 zo dňa 19.07.2005   
vo veci oznámenia držiteľa licencie č. T/128 zmeny  zmeny právnych skutočností spoločnosti.  
ÚK: NTV Nesvady s.r.o. 
 
Uznesenie č. 05-14/2.452: 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. 238-LO/D-1609/2005 zo dňa 19.07.2005 posúdila  doručené 
oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
NTV Nesvady s.r.o. 
Obchodná č. 23 
946 51 Nesvady 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti – zmeny konateľa spoločnosti a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

mení 
licenciu č. T/128 na televízne  vysielanie nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/128/2001 z 15.05.2001 sa časť II. Právne skutočnosti spoločnosti  
mení   takto:  
Právne skutočnosti  spoločnosti:  
„1./ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: 

podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, vložka číslo : 13095/N, zoznam 
výpisov:2029/2005, zo dňa 01.07.2005 

2./ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch držiteľa licencie: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Nitra,  vložka číslo  : 13095/N, zoznam výpisov: 
2029/2005, zo dňa 01.07.2005.“ 

 
Úloha č. 05-14/452: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní č. 238-LO/D-1609/2005 a zašle ho účastníkovi konania  ( NTV Nesvady, s.r.o. ) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 15.09.2005         Z: LO 
 
 
K bodu 3/ 
SK: 216- LO/D-1368/2005 zo dňa 15.06.2005 
vo veci  zmeny registrácie retransmisie č. TKR/117 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
a zmeny právnych skutočností v spoločnosti 
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 05-14/3.453: 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 a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom 
konaní č. 216-LO/D-1368/2005 zo dňa 15.06.2005, vo veci oznámenia  zmien v  registrácii 
retransmisie č. TKR/117, prevádzkovateľa retransmisie - účastníka konania: 
INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o. 
Obecný úrad – Kostolná 1 
962 63 Pliešovce 
a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

 m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/117 nasledovne:    
Rozhodnutie o registrácie retransmisie č. TKR/117/98 zo dňa 27.04.1998 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa mení takto: 
1.   Bod 4. Ponuka programových služieb: 

„ základný súbor:  
televízne programové služby :      STV 1, STV 2, Markíza, TA3, JOJ, ČT 1, ČT 2, 

INFO KANÁL PLIEŠOVCE  ( IKP ), RTL 2, VIVA, 
MTV Germ., SAT 1  

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM;   Rádio TWIST, FUN Rádio, Rádio REBECA, Rádio OKEY  

rozšírený súbor : 
televízne programové služby :          STV 1, STV 2, Markíza, TA3, JOJ, ČT 1, ČT 2, 

INFO KANÁL PLIEŠOVCE  ( IKP ), RTL 2, VIVA, 
MTV Germ., SAT 1, Hallmark, NAUTIK TV, 
Galaxie sport, Spektrum 

rozhlasové programové služby:       Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM;   Rádio TWIST, FUN Rádio, Rádio REBECA, Rádio OKEY“  

 
2. Bod 5. Právne skutočnosti sa mení a znie:  
„ Podľa výpisu z Obchodného registra  Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 28.01.2005, 
vložka číslo: 4416/S, zoznam výpisov č.: 1549/05.“ 

 
Úloha č. 05-14/453: Kancelária Rady vyhotoví  a zašle písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 
216-LO/D-1368/2005 účastníkovi konania INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o. a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 15.09.2005         Z: LO 
 
 
K bodu 4/ 
SK: 224- LO/D-1430/2005 zo dňa 23.06.2005 
vo veci  oznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny 
štatutárnych a kontrolných orgánov účastníka konania 
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-14/4.454: Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) a podľa zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní posúdila v správnom konaní č. 224–LO/D–1430/2005 oznámenie doručené 
Rade dňa 23.06.2005 vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny právnych skutočností 
účastníka konania: 
RADIO TWIST, a. s. 



Šalviová 1 
821 01 Bratislava 3 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

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

mení 
licenciu č. R/70 na rozhlasové vysielanie v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami 
nasledovne: 
 
Článok  II., bod 2 sa  mení a znie: 
„ II.  
2/ Údaje o štatutárnych a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa, vložka číslo: 285/B, zoznam výpisov č. IV – 2570/05 
zo dňa 08.08.2005“. 
 
Úloha č. 05-14/454: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania, spoločnosti RADIO TWIST, a.s., 
Bratislava, rozhodnutie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku.  
T: 15.09.2005         Z: LO 
 
 
K bodu 5/ 
SK: 226- LO/D-1398/2005 zo dňa 20.06.2005 
vo veci  oznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny 
štatutárnych a kontrolných orgánov účastníka konania 
ÚK: OKEY RÁDIO a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-14/5.455: 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. 226-LO/D-1555/2005 zo dňa 20.06.2005 posúdila 
oznámenie o zmene licencie R/49 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. 
účastníka konania: 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03  Bratislava 
 
z dôvodu zmeny údajov o kontrolnom a štatutárnom orgáne vysielateľa s licenciou a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

 
rozhodnutie:  

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

mení 
licenciu č. R/49 na rozhlasové  vysielanie nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/49/96 z 15.09.1996 v znení neskorších zmien sa mení takto: 

  
Článok II. sa mení a znie takto: 

„ II. Právne skutočnosti spoločnosti: 
1.  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel 
na  hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 1094/B, 
oddiel Sa, zoznam výpisov č. B-1948/05, zo dňa 15.06.2005 



2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 1094/B, oddiel Sa, zoznam výpisov č. B-1948/05, 
zo dňa 15.06.2005” 
 
Úloha č. 05-14/455: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 226-
LO/D-1398/2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 13.09.2005         Z: LO 
 
 
K bodu 6/ 
SK: 243-LO/D-1605/2005 zo dňa 19.07.2005 
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/ 91 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb 
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. 
 
Uznesenie č. 05-14/6.456: 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. 243-LO/D-1605/2005 zo dňa 19.07.2005 posúdila 
žiadosť podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. 
TKR/91: 
Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o. 
Námestie slobody č. 560 
020 01 Púchov 
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/91 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/91/97 zo dňa 07.02.1997 v znení neskorších 
zmien sa menia takto:  
V bode 4 „Ponuka programových služieb“ sa do rozšíreného súboru dopĺňa programová služba: A+ 
 
Úloha č. 05-14/456: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie 
retransmisie v správnom konaní č. 243-LO/D-1605/2005, zašle ho účastníkovi konania 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 13.09.2005         Z: LO 
 
 
K bodu 7/ 
SK: 242-LO/D-1619/2005 zo dňa 20.07.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii  č. T/170 – rozšírenie územného rozsahu 
vysielania 
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, Michalovce 
 
Uznesenie č. 05-14/7.457: 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. 242-LO/D-1619/2005 zo dňa 20.07.2005 posúdila 
oznámenie podľa  podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa: 
Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ   



Humenská cesta 11 
071 01 Michalovce 

z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

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

 mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/170 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/170/2005 zo dňa 05.04.2005 sa menia takto: 
 
V článok IV. znie : 

(1) Programová služba je vysielaná prostredníctvom MMDS a KDS v meste Trebišov a okolí, 
prostredníctvom KDS v meste Sobrance.  

(2) Programová služba je vysielaná prostredníctvom MMDS prevádzkovateľa retransmisie - 
spoločnosti TV TV, s.r.o., Trebišov s registráciou č. TKR/127, prostredníctvom KDS 
prevádzkovateľa retransmisie – spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov 
s registráciou TKR/169 a prostredníctvom KDS prevádzkovateľa retransmisie – SDB, 
Sobrance s registráciou TKR/175. 

(3) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: na DVD v 
zodpovedajúcej kvalite.” 

 
Úloha č. 05-14/457:Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie v správnom konaní č. 
242-LO/D-1619/2005, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.09.2005         Z: LO 
 
 
K bodu 8/ 
SK: 245-LO/D-1432/2005 zo dňa 23.06.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/ 85 z dôvodu zmeny podielu programových typov 
ÚK: Mestské televízne štúdio, s.r.o., Rožňava 
 
Uznesenie č. 05-14/8.458: 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. 245-LO/D-1432/2005 zo dňa 23.06.2005  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/85 podľa § 51 ods. 4 zákona 308/2000 Z.z. 
účastníka konania: 
Mestské televízne štúdio, s.r.o. 
Šafárikova 29 
048 01 Rožňava 
z dôvodu zmeny podielov programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie:  

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

mení 
licenciu č. T/85 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/85/97 zo dňa 11.07.1997 v znení neskorších zmien sa menia 
takto: 

1. V článku I. bod 3 znie: 
„3. Časový rozsah vysielania: 3 hodiny týždenne“  
 



2. Článok III., bod 1. znie : 
„1.Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby 
uvedenej v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 23.06.2005 (č.p.d. 1432/2005) 
a)  Programová služba (100 %) 

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

b) Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 10 % 
2. Publicistika: 90 % 

2.1 Politická publicistika: 0 % 
2.2 Ostatná publicistika: 90 % 

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

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

 
Úloha č. 05-14/458: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 
245-LO/D-1432/2005, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na zaplatenie správneho 
poplatku. 
T: 13.07.2005         Z: LO 
 
 
K bodu 9/ 
SK: 246-LO/D-1723/2005 zo dňa 08.08.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/41 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
Uznesenie č. 05-14/9.459: 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. 246-LO/D-1723/2005 zo dňa 08.08.2005  posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v licencii č. T/41 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
Bratislavská ul. č. 334/18 
900 82 Blatné 
 

a z dôvodu zmeny podielov programových typov, zmeny časového rozsahu vysielania, zmeny 
podielu vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme 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. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

mení 
licenciu č. T/41 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskorších zmien 
sa menia takto: 
 

1) Článok I., bod 3 znie:  
„Časový rozsah vysielania: 168 hod/týždeň“ 

 
2) Článok III., bod 1 znie : 
 „Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby 

uvedenej v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 20.12.2004 (č.p.d. 2816/2004) 
a)  Programová služba (100 %) 

3. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 
4. Programy: min. 80 % 

c) Programové typy (100%)  
3. Spravodajstvo: 8 % 
4. Publicistika: 9 % 

2.3 Politická publicistika: 1,5 % 
2.4 Ostatná publicistika: 7,5 % 

10. Dokumentárne programy: 1 % 
11. Dramatické programy: 58 % 
12. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 22 % 
13. Hudobné programy: 2 % 
14. Vzdelávacie programy: 0 % 
15. Náboženské programy: 0 % 
16. Športové programy: 0 % 

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

z celkového vysielacieho času: 0 %“ 
 

3) Článok III., bod 2 znie : 
„Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 11%.“ 

 
 
Úloha č. 05-14/459: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 246-LO/D-
1723/2005, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 13.09.2005         Z: LO 
 
 
K bodu 10/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 732/75-2005 zo dňa 04.04.2005 proti spoločnosti ANTIK Computers & Communications 
s.r.o., Košice vo veci neoprávnenej retransmisie. 
 
Uznesenie č. 05-14/10.460: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. 



o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 732/75-2005 zo dňa 04.04.2005 a dospela k záveru, 
že sťažnosť je v  zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 prvá veta zákona č. 152/1998 Z.z. 
o sťažnostiach neopodstatnená. 
 
Úloha č. 05-14/460: Zaslať oznámenie o vybavení sťažnosti sťažovateľovi APKT, Bratislava 
a spoločnosti ANTIK Computers & Communications s.r.o., Košice. 
T: 15.09.2005         Z: LO 
 
 
K bodu 11/ 
SK: 234-LO/D-1514/2005 zo dňa 04.07.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/13 
ÚK : UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-14/11.461: 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. 234-LO/D-1514/2005 zo dňa 04.07.2005 posúdila oznámenie o zmene  
registrácie č. TKR/13, doručenú Rade z dôvodu zmeny technických parametrov vysielania: 

 
UPC Slovensko, s.r.o. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava  
 
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/13 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/13/1995zo dňa 12.06.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 

- v bode 1.25 KDS Košice – hlavná stanica: slová „Košice, Trieda SNP 1;“ sa nahrádzajú slovami 
„Košice, Alvinczyho 14“. 
 
Úloha č. 05-14/461: 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/13 v SK: 234-
LO/D-1514/2005 zo dňa 04.07.2005 účastníkovi konania (UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava) a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku 
T: 15.09.2005         Z: LO 
 
 
K bodu 12/ 
SK: 221-LO/D-1225/2005 zo dňa 31.05.2005 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK : M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin 
 
Uznesenie č. 05-14/12.462: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 



príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 
308/2000 Z.z.“) postupom podľa § 71 cit. zákona, rozhodla takto: v správnom konaní č. 
221/LO/D-1225/2005 zo dňa 31.05.2005 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
v káblovom distribučnom systéme (ďalej len „KDS “) v obciach: Bartošova Lehôtka, Branč, 
Cínobaňa, Gánovce, Hronská Dúbrava, Kežmarok, Kravany nad Dunajom, Krpeľany, Krupina, 
Malženice, Nolčovo, Pohorelá, Sklabiňa, Sokoľ, Spišská Stará Ves, Spišské Hanušovce, Turany,   
Turčianske Teplice, Turňa nad Bodvou, Vrbové , účastníka konania: 
 
M-ELEKTRONIK  s.r.o. 
Mudroňova 7 
036 01 Martin 
 
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 31.005.2005 a doplňujúce podanie doručené Rade dňa 
08.08.2005 a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 57 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Zz. toto 
 

rozhodnutie o registrácii retransmise č. TKR/XXX 
 

za nasledovných podmienok :  
 

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle potvrdenia registrácie 
telekomunikačnej činnosti č. 82/04 
 
1.1.KDS Bartošova Lehôtka: 

                hlavná stanica – lokalita: Bartošova Lehôtka – Kultúrny dom, okr. Žiar nad    
     Hronom  
1.2. KDS Branč: 
     hlavná stanica – lokalita: Branč – Kultúrny dom, okr. Nitra 
1.3.KDS Cínobaňa: 
     hlavná stanica – lokalita: Cínobaňa – budova Obecného úradu, okr. Poltár 
1.4.KDS Gánovce: 
      hlavná stanica – lokalita: Gánovce – budova Požiarnej zbrojnice, okr. Poprad 
1.5.KDS Hronská Dúbrava 
     hlavná stanica – lokalita: Hronská Dúbrava – Obecný úrad, okr. Žiar nad Hronom 
1.6.KDS Kežmarok: 
     hlavná stanica – lokalita: Kežmarok – Športový štadión , okr. Kežmarok 
1.7.KDS Kravany nad Dunajom 
     hlavná stanica – lokalita: Kravany nad Dunajom – Kultúrny dom, okr. Komárno 
1.8.KDS Krpeľany: 
    hlavná stanica – lokalita: Krpeľany – Obecný úrad, okr. Martin 
1.9.KDS Krupina: 
     hlavná stanica – lokalita: Krupina – Dom služieb, Svätotrojičné námästie, okr.   
     Krupina 
1.10.KDS Malženice: 
     hlavná stanica – lokalita: Malženice – Kultúrny dom, okr. Hlohovec 
1.11.KDS Nolčovo: 

                 hlavná stanica – lokalita: Nolčovo – Požiarna zbrojnica, okr. Martin 
1.12.KDS Pohorelá: 
     hlavná stanica – lokalita: Pohorelá – budova Obecného úradu, okr. Brezno 
1.13.KDS Sklabiňa: 
     hlavná stanica – lokalita: Sklabiňa – Obecný úrad, okr. Martin 
1.14. KDS Sokoľ: 
       hlavná stanica – lokalita: Sokoľ – Obecný úrad, okr. Košice-okolie 



1.15.KDS Spišská Stará Ves:  
       hlavná stanica – lokalita: Spišská Stará Ves – bytovka č. 388, okr. Kežmarok 
1.16.KDS Spišské Hanušovce: 
       hlavná stanica – lokalita: Spišské Hanušovce – Obecný úrad, okr. Kežmarok 
1.17.KDS Turany:  
       hlavná stanica – lokalita: Turany – sídlisko Drevina, bytovka 1060, okr. Martin 
1.18.KDS Turčianske Teplice: 
       hlavná stanica – lokalita: Turčianske Teplice – Horné Rakovce 1377, okr. Martin 
1.19 KDS Turňa nad Bodvou:  
       hlavná stanica – lokalita: Turňa nad Bodvou – Obecný úrad, okr. Košice 
1.20.KDS Vrbové: 
       hlavná stanica – lokalita: Vrbové – budova Mestského úradu, okr. Piešťany 
 
 

2.   Územný rozsah vysielania : v obciach : 
2.1. Bartošova Lehôtka, 
2.2. Branč,  
2.3. Cínobaňa,   
2.4. Gánovce,  
2.5. Hronská Dúbrava,  
2.6. Kežmarok,  
2.7. Kravany nad Dunajom,  
2.8. Krpeľany,  
2.9. Krupina,   
2.10. Malženice 
2.11. Nolčovo,  
2.12. Pohorelá, 
2.13. Sklabiňa,  
2.14. Sokoľ,  
2.15. Spišská Stará Ves,  
2.16. Spišské Hanušovce,  
2.17. Turany,   
2.18. Turčianske Teplice,  
2.19. Turňa nad Bodvou,  
2.20. Vrbové. 
 

3.  Počet prípojok  spolu v KDS  : 7491 
 

1.1. Bartošova Lehôtka: 115 
1.2. Branč: 289 
1.3. Cínobaňa: 165 
1.4. Gánovce: 60 
1.5. Hronská Dúbrava: 101 
1.6. Kežmarok: 2013 
1.7. Kravany nad Dunajom: 210 
1.8. Krpeľany: 186 
1.9. Krupina: 1679 
1.10. Malženice: 271 
1.11. Nolčovo: 70 
1.12. Pohorelá: 135 
1.13. Sklabiňa: 117 
1.14. Sokoľ: 137 
1.15. Spišská Stará Ves: 455 
1.16. Spišské Hanušovce: 120 
1.17. Turany: 421 



1.18. Turčianske Teplice: 168 
1.19 Turňa nad Bodvou: 402 
1.20. Vrbové: 377 

       
4.   Ponuka programových služieb :  

 
4.1.KDS Bartošova Lehôtka 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV Óčko, VIVA, 
EUROSPORT  
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  
FUN RADIO,  N-RADIO 
 
4.2. KDS Branč  
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA,  JOJ, MUSIC BOX, TA 3, ČT 1, 
TV Óčko, DEUTSCHE WELLE, RTL CLUB, TV 1, TV 2, VIVA, RTL 2 ,  M 2, PRO 7, SAT 1, 
DUNA 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  
Rádio OKEY, FUN RADIO,  N-RADIO 
 
 

      4.3. KDS Cínobaňa  
      Základná ponuka: 

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, MUSIC BOX, ČT 1, ČT 
2, VIVA, DEUTCHE WELLE, TV 5, TV Óčko, CNN, PRO 7 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  
FUN RADIO, RÁDIO REBECA, Rádio Fajn 
 
4.4. KDS Gánovce 

      Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, MUSIC BOX, ČT 1, ČT 
2, TV 5, ROMANTICA, EUROSPORT, GALAXIE SPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, 
JETIX, MINIMAX, DEUTSCHE WELLE, MTV EUROPE, CNN, PRO 7, PRIVATE BLUE, 
SAT 1, RTL 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  
FUN RADIO,  Rádio OKEY 
 
4.5. KDS Hronská Dúbrava 

      Základná ponuka : 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2,  
DISCOVERY, RTL 2, VIVA 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas : Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 
Rádio OKEY, FUN RADIO, N- RADIO  
 
4.6. KDS Kežmarok 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, DEUTSCHE WELLE, 
TV 5, SAT 1, RTL, RTL 2, PTV 1, VOX, KABEL 1,  SUPER RTL,  
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  
FUN RADIO, RÁDIO REBECA , Rádio TATRY 

 
Rozšírená ponuka:  
Televízne programové služby: ČT 1, ČT 2, TV Óčko, ANIMAL PLANET, SPECTRUM, MTV 
EUROPE, CNN, AXN, MINIMAX, VIVA, JETIX, PRO 7, ROMANTICA, MUSIC BOX, 



DISCOVERY, EUROSPORT 
 

4.7. KDS Kravany nad Dunajom 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, DUNA, VOX,   M2,  
PRO 7, RTL 2, SUPER RTL, RTL CLUB, TV Óčko,  MTV 1, TV 2 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  
Rádio OKEY, FUN RADIO, N- RADIO,  Rádio TWIST 
 
4.8. KDS Krpeľany 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, TV Óčko,  
MUSIC BOX, VOX, ANIMAL PLANET, EUROSPORT, GALAXIE SPORT,     VIVA,  PRO  
7, SUPER RTL 
 rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  
FUN RADIO, RADIO REBECA, Rádio Fajn 
 
4.9. KDS Krupina 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, DEUTSCHE WELLE, TV 
5, MINIMAX, PRO 7, RTL, VIVA, ROMANTICA 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,    
Rádio_FM;  Rádio OKEY,  FUN RADIO, Rádio TWIST, N- RADIO 
Rozšírená ponuka:  
Televízne programové služby: MUSIC BOX, TV Óčko, JOJ, ČT 1, ČT 2,  HALLMARK, 
DISCOVERY, JETIX, PRIVATE BLUE, ANIMAL PLANET, AXN, SPECTRUM, DUNA, 
MTV EUROPE, GALAXIE, EUROSPORT, CNN 
 
4.10 KDS Malženice 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2,   PRIMA, 
TV Óčko, DEUTSCHE WELLE, ORF 1,  VIVA, VOX, SUPERRTL, RTL 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM; Rádio OKEY,  FUN RADIO, Rádio TWIST, N- RÁDIO  
 
4.11. KDS Nolčovo 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2,  JOJ, TA 3, ČT 1,  TV Óčko, VIVA, PRO  7, 
EUROSPORT 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM;  RADIO REBECA, Rádio Frontinus 
 
4.12. KDS Pohorelá 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, MUSIC 
BOX, TV 5, VOX, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, INFO/VIVA, ROMANTICA, EUROSPORT, 
GALAXIE SPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, MINIMAX 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM;   FUN RADIO, Rádio EXPRES 
 
4.13. KDS Sklabiňa 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1,ČT 2, 
SPEKTRUM, TV 5, MUSIC BOX, PRIVATE BLUE, DISCOVERY, RTL 2, SUPER RTL, 
PRO 7, VIVA, SAT 1, RTL 



rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM;  FUN RÁDIO, RADIO REBECA, Rádio Fajn 
  
4.14. KDS Sokoľ 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, MUSIC 
BOX, PRO 7, VOX, INFO/VIVA, RTL 2, SUPER RTL, EUROSPORT 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM;  FUN RADIO, RADIO KIKS 
 
4.15.KDS Spišská Stará Ves 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 
PTV 1, PTV 2, DEUTSCHE WELLE, VIVA, TV 5, MUSIC BOX, SUPER RTL, PRO 7, VOX, 
RTL 2 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM 
 
4.16. KDS Spišské Hanušovce 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRO 7, SAT 1, VIVA 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM;  
 
4.17. KDS Turany 
Základná ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, MUSIC 
BOX, AXN, SPEKTRUM, PRO 7, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, CNN, EUROSPORT, 
HALLMARK, TV 5, VIVA, DISCOVERY, GALAXIE, MTV EUROPE, SUPER RTL, 
MINIMAX, VOX,  
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM;  FUN RADIO, RADIO REBECA, Rádio Fajn 
 
4.18. KDS Turčianske Teplice 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, MUSIC BOX, 
SAT1, RTL, VIVA, TV 5, 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM;  FUN RADIO, RADIO REBECA,   
Rozšírená ponuka : 
Televízne programové služby : NAUTIK, ČT 2, CNN, DEUTSCHE WELLE, HALLMARK, 
EUROSPORT, GALAXIE SPORT, ANIMAL PLANET, DISCOVERY, MINIMAX, JETIX, 
ROMANTICA, PRIVATE BLUE  
 
4.19. KDS Turňa nad Bodvou 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, DUNA, HALLMARK, TV 2, 
RTL CLUB,  M2, VIVA 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM; FUN RADIO,  RADIO KIKS 
Rozšírená ponuka: 
Televízne programové služby:  JOJ, ČT 1, ČT 2, TV Óčko, TA 3, VIVA, VOX, DEUTSCHE 
WELLE, SAT 1, TV 5, EUROSPORT, GALAXIE, MTV EUROPE,  JETIX, PRIVATE BLUE,  
RTL 2, RTL, MINIMAX,  SPEKTRUM, DISCOVERY, ANIMAL PLANET  
 



4.20. KDS Vrbové 
Základná ponuka: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV 5, PRO 7, 
Jetix, EUROSPORT, TA 3, VIVA, DEUTSCHE WELLE, SAT 1, DISCOVERY, MTV 
EUROPE, CNN, RTL, PRIVATE BLUE, GALAXIE SPORT, MUSIC BOX, VIVA 
rozhlasové programové služby: Slovenský Rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,      
Rádio_FM; FUN RADIO, RADIO EXPRES, Rádio Frontinus. 

 
5.   Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo 
dňa 18.07.2005, oddiel:  Sro, vložka číslo : 10987/L. 
 
Úloha č. 05-14/462: 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/13 v SK: 234-
LO/D-1514/2005 zo dňa 04.07.2005 účastníkovi konania (UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava) a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 13.07.2005         Z: LO 
 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č.50/2005/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(monitorovaný program Ranný magazín z 23.6.2005 a 24.6.2005) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava                                                     
 
Uznesenie č. 05-14/13.463.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
č. 50/05/TV  o monitorovaní Slovenskej televízie, začína správne konanie voči vysielateľovi na 
základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona  č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 23.6.2005  a 24.6.2005 prerušil reklamným blokom program „Ranný 
magazín“ vysielaný o cca 6.00 hod. 
 
Úloha č. 05-14/463: 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:          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 05-14/13.463.2: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
č. 50/05/TV  o monitorovaní Slovenskej televízie, začína správne konanie voči vysielateľovi na 
základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona  č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 24.6.2005 o cca 6.28 h a 7.51 h odvysielal upútavku na program „Mesiáš“, 
ktorý bol podľa Jednotného systému označovania programov označený ako „nevhodný a neprístupný 
pre maloletých“, čo je v rozpore s článkom XII. ods. 4 uvedeného dokumentu, ktorý vo vzťahu 
k článku VII. ods. 5 ukladá vysielateľovi povinnosť zaraďovať upútavky na programy nesúce 
označenie „nevhodné a neprístupné pre maloletých“ medzi 22.00 a 06.00 hodinou. 
 
Úloha č. 05-14/463: 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:          Z: PKO 



 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 10/2005/Ro o monitorovaní rozhlasovej stanice Rádio FAJN 
(monitorovaný program/dni  8.-11.4.2005) 
Vysielateľ: SERVIS SLOVAKIA, s.r.o. , Žilina     číslo licencie: R/85 
 
Uznesenie č. 05-14/14.464: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
č. 10/2005/Ro o monitorovaní rozhlasovej programovej služby Rádio FAJN začína správne konanie 
voči vysielateľovi SERVIS SLOVAKIA, s.r.o., vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vysielateľ dňa 9.4.2005 o cca 10.45 hod. odvysielal v rámci 
programu „Medzi nami“ slovné informácie o vôni jarnej kolekcie značky „MEXX“, ktoré mohli byť 
skrytou reklamou v zmysle § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
Úloha č. 05-14/464: 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:          Z: PKO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1276/169-2005 zo dňa 6.7.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na  vysielanie programu Reportéri zo 6.6.2005, príspevok Štátne peniaze) 
Správa o šetrení sťažnosti č. č1276/169-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava    
 
Uznesenie č. 05-14/15.465: 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. 
1276/169-2005, vedenú voči  Slovenskej televízii – vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť 
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.    
    
Úloha č. 05-14/465: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia sťažnosti. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.44/05/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie 
(monitorovaný deň: 23. a30.3.2005 a 6.4.2005) 
Vysielateľ: Dúbravská televízia, s.r.o.      číslo licencie:T/100  
 
Uznesenie č. 05-14/16.466: 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. 44/2005/TV o monitorovaní vysielania 
DÚBRAVSKEJ TELEVÍZIE konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 23.3., 30.3.2005 



a 6.4.2005 vysielateľa DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA, spol. s r.o., s licenciou č. T/100 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 05-14/466: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (DÚBRAVSKÁ TELEVÍZIA, spol. s r.o.) 
uznesenie Rady. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 17/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.45/05/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Trnava 
(monitorovaný deň: 4.,6. a 7.4.2005) 
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.     číslo licencie:T/78  
 
Uznesenie č. 05-14/17.467: 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. 45/2005/TV o monitorovaní vysielania 
MESTSKEJ TELEVÍZIE TRNAVA konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 4. – 
7.4.2005 vysielateľa Mestská televízia Trnava, s.r.o., s licenciou č. T/78 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
 
Úloha č. 05-14/467: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Mestská televízia Trnava, s.r.o.) uznesenie 
Rady. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.49/05/TV o monitorovaní vysielania TV Pezinok 
(monitorovaný deň: 30.3.2005,  4.a 6.4.2005) 
Vysielateľ: TV Pezinok, s.r.o.       číslo licencie:T/99  
 
Uznesenie č. 05-14/18.468: 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. 49/2005/TV o monitorovaní vysielania 
TELEVÍZIE PEZINOK konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 30.3., 4.4. a 6.4.2005 
vysielateľa Televízia Pezinok, s.r.o., s licenciou č. T/99 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Úloha č. 05-14/468: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Televízia Pezinok, s.r.o.) uznesenie Rady. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.47/05/TV o monitorovaní Televízie Trenčianske Teplice 
(monitorované dni: 18., 22. a 25. 6. 2005) 
Vysielateľ: Televízia, s.r.o., Trenčianske Teplice    číslo licencie:T/133 
 
Uznesenie č. 05-14/19.469: 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. 47/2005/TV z monitorovania Televízie 
Trenčianske Teplice konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 18., 22. a 25.6.2005 
vysielateľa Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., s licenciou č. T/133 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  



 
Úloha č. 05-14/469: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.) 
uznesenie Rady. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.51/05/Ro o monitorovaní vysielania Oravskej regionálnej televízie 
(monitorovaný deň: 4.4. a 11.4.2005) 
Vysielateľ: BMU s.r.o. Zuberec       číslo licencie: T/157 
 
Uznesenie č. 05-14/20.470: 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. 51/05/TV konštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní za obdobie 4.4. a 11.4.2005 vysielateľa BMU, s.r.o., Zuberec, s licenciou 
č. T/157 nebolo zistené porušenie právnych predpisov. 
 
Úloha č. 05-14/470: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (BMU, s.r.o., Zuberec) uznesenie Rady. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.52/05/TV o monitorovaní vysielania INFOKANÁL TV 
(monitorovaný deň: 16.6.2005) 
Vysielateľ: Bytový podnik Trebišov s.r.o., Trebišov    číslo licencie: T/136 
 
Uznesenie č. 05-14/21.471: 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. 52/05/TV o monitoovaní televíznej 
programovej služby INFOKANÁL TV konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 
16.6.2005 vysielateľa Bytový podnik Trebišov, s.r.o., s licenciou č. T/136 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
 
Úloha č. 05-14/471: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Bytový podnik Trebišov, s.r.o.) 
uznesenie Rady. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.53/05/TV o monitorovaní vysielania Televízia Močenok 
(monitorovaný deň: 15.6..2005) 
Vysielateľ: Kábel TV Močenok s.r.o., Močenok     číslo licencie: T/97 
 
Uznesenie č. 05-14/22.472: 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. 53/05/TV o monitorovaní televíznej 
programovej služby Televízia Močenok konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 
15.6.2005 vysielateľa Kábel TV Močenok, s.r.o., s licenciou č. T/97 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
 
Úloha č. 05-14/472: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Kábel TV Močenok, s.r.o.) uznesenie Rady. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 



 
 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.  1299/168-2005 zo dňa 8.6.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Na streche z dňa 3.6.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1299/168-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-14/23.473: 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. 
1299/168-2005, 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. 05-14/473: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1344/170-2005  zo dňa 13.6.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 5.6.2005 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1344/170-2005  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-14/24.474: 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. 
1344/170-2005, vedenú voči spoločnosti MAC TV, s.r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 05-14/474: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 25/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.748/83-2005  zo dňa 5.4.2005   sťažovateľ: fyzická osoba, bez adresy 
(na zaradenie  upútavky  na  program  Črepiny) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 748/83-2005 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-14/25.475: 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. 
748/83-2005, vedenú voči spoločnosti MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 



Úloha č. 05-14/475: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 26/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1221/162-2005 zo dňa 8.7.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na program  Reportéri, reportáž Tajomný plagát z 23.5.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1221/162-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
 
Uznesenie č. 05-14/26.476: 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. 
1221/162-2005, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a uznala sťažnosť 
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  

 
Úloha č. 05-14/476: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 27/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1263/166-2005  zo dňa 3.6.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na program  Reportéri, na príspevok Právne bezvedomie z 23.5.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1263/166-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
  
Uznesenie č. 05-14/27.477: 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. 
1263/166-2005, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona STV a uznala sťažnosť v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 05-14/477: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 28/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1672/186-2005  zo dňa 2.8.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na program  Leto na Ex, 24.7.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1672/186-2005 smerujúcej proti vysielaniu Rádiu Expres 
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/66
  
Uznesenie č. 05-14/28.478: 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. 



1672/186-2005, vedenú voči vysielateľovi D.EXPRES, a.s., Bratislava a uznala sťažnosť v zmysle § 
19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  

 
Úloha č. 05-14/478: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 29/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1207/161-2005  zo dňa 27. 5. 2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na program Pod lampou z 26. 5. 2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1207/161-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
  
Uznesenie č. 05-14/29.479: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 1207/161-2005, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona 
Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 16 písm. a/ zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 26.5.2005  odvysielal program „Pod lampou“, v ktorom prezentoval jednostranné 
názory, pri čom nezabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej 
programovej služby. 
 
Úloha č. 05-14/479: 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: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 30/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.736/76-2005  zo dňa 5. 4. 2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na program Doma s Markízou zo dňa 5.4.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 736/76-2005 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
  
Uznesenie č. 05-14/30.480: 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. 
736/76-2005, 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. 05-14/480: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 



K bodu 31/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1191/172-2005 zo dňa 25.5.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Mojsejovci-live) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1191/172-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.    číslo licencie: T/41 
  
Uznesenie č. 05-14/31.481: 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. 
1191/172-2005, 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. 05-14/481: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 32/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 86-PgO/O-509/2005 zo dňa 22.3.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 303/30-2005 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 1.2.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie T/41 
  
Uznesenie č. 05-14/32.482: 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. 86-PgO/O-509/2005 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 1.2.2005 odvysielal príspevok „Dal podnet 
Čarnogurský?“, v ktorom nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť, 
 

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. 05-14/482: 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: 30.09.2005                                                                                                        Z: PKO 
 
Úloha č. 05-14/483: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 



T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 33/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 84-PgO/O-507/2005 zo dňa 22.3.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 229/18-2005 
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 19.1.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie T/41 
  
Uznesenie č. 05-14/33.483: 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. 84-PgO/O-507/2005 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   

 
porušil 

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

tým, 
 

že nezabezpečil nestrannosť a objektívnosť príspevku „Mečiar umelcom“, odvysielaného dňa 
19.1.2005 v spravodajskom programe Televízne noviny, nakoľko neoddelil názory a hodnotiace 
komentáre od  informácií spravodajského charakteru, 

 
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. 05-14/484: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 30.09.2005                                                                                                        Z: PKO 
 
Úloha č. 05-14/485: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 34/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 85-PgO/O-508/2005 zo dňa 22.3.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 94/7-2005 
(dodržiavanie §  20 ods. 5  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Destinácia svet“ 9.1.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
  
Uznesenie č. 05-14/34.484: 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. 85-PgO/O-508/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   

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

 
tým, 

 
že dňa 9.1.2005 o cca 10.41 hod. odvysielal program „Destinácia svet (časť Newyorské štvrte)“ bez 
uplatnenia Jednotného systému označovania, 
 

za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 50.000,– Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548. 
 
Úloha č. 05-14/486: 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: 30.09.2005                                                                                                        Z: PKO 
 
 
Úloha č. 05-14/487: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 35/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona resp. pokuty  
SK č.: 87-PgO/O-510/2005 zo dňa 22.3.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 93/3-2005 a 141/9-2005 
(dodržiavanie §  19 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „K-FUN“, 6.1.2005) 
ÚK: RADIO a.s.        číslo licencie: R/71
  
Uznesenie č. 05-14/35.485: 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. 87-PgO/O-510/2005 RADIO a.s ,   
 

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

tým, 
 
že dňa 6.1.2005 o cca.24.00 hod. odvysielal program „K-FUN“, ktorý svojím spracovaním zasiahol 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 50.000,– Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548. 
 
Úloha č. 05-14/488: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 30.09.2005                                                                                                        Z: PKO 
 
Úloha č. 05-14/489: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 36/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona resp. pokuty  
SK č.: 88-PgO/O-517/2005 zo dňa 22.3.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 93/3-2005 a 141/9-2005 
(dodržiavanie §  20 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „K-FUN“, 6.1.2005) 
ÚK: RADIO a.s.        číslo licencie: R/71
  
Uznesenie č. 05-14/36.486: 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. 88-PgO/O-517/2005 RÁDIO a.s ,   
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

 tým, 
 

že dňa 6.1.2005 o cca. 24:00 hod odvysielal program „K-FUN“, ktorý mohol narušiť fyzický, 
psychický alebo morálny vývin maloletých, 
 

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. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 150.000,– Sk, slovom stopäťdesiattisíc 
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. 05-14/490: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi 
konania.   
T: 30.09.2005                                                                                                        Z: PKO 
 
Úloha č. 05-14/491: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 08.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
Úloha č. 05-14/492: Programový odbor Kancelárie Rady zrealizuje monitoring dvoch vysielaní 
programu K-FUN. 
T: 30.09.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 37/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 102-PgO/O-607/2005 zo dňa 5.4.2005 
Doplnenie: Správa č. 3/2005/RO o monitorovaní rozhlasového vysielania OKEY TOP RÁDIA 
(dodržiavanie §  16 písm. j) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „celé vysielanie “, 14.1. a 15.1.2005) 
ÚK: Filjo, s.r.o.         číslo licencie: R/73
  
Uznesenie č. 05-14/37.487: 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. 102-PgO/O-607/2005    
 

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

tým, 
 
že v dňoch 14.1. a 15.1.2005 neoznačoval pri vysielaní svoju programovú službu najmenej raz za 
hodinu nezameniteľným zvukovým signálom, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 3.000,– Sk, slovom tritisíc 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. 05-14/493: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania.   
T: 30.09.2005                                                                                                        Z: PKO 
 



 
K bodu 38/ 
Návrh na začatie správneho konania – neodvysielanie oznamu  
(dodržiavanie §  16 písm. h ) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný deň:   21.7.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie:T/41
  
Uznesenie č. 05-14/38.488: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o 
šetrení sťažnosti č. 303/30-2005 začína správne konanie voči vysielateľovi  MARKÍZA – 
SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti s tým, že dňa 21.7.2005 neodvysielal oznam o porušení zákona v čase pred začiatkom 
vysielania spravodajského programu „Televízne noviny“, za podmienok určených v rozhodnutí Rady 
č. RL/590/2005. 
 
Úloha č. 05-14/494: 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: 14.09.2005                                                                                                        Z: PKO 
 
 
K bodu 39/ Rôzne 
 
1. Žiadosť o vyjadrenie ku kandidátom na udelenie ceny SOZA 
 
Uznesenie č. 05-14/39.489: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie oznámenie na vedomie a zasiela 
SOZA stanovisko: 

1. N - RADIO a Rádio Lumen neboli v roku 2004 monitorované kanceláriou Rady, 
2. Monitoringom Rádia Zet v roku 2004 bolo zistené porušenie povinnosti podľa ustanovenia § 

34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.. Dôvodom porušenia bolo odvysielanie informácie, ktorá 
bola reklamou a ktorá nebola zreteľne a rozoznateľne oddelená od iných častí programovej 
služby. Za porušenie povinnosti bola držiteľovi licencie uložená sankcia – upozornenie na 
porušenie zákona. 

 
Úloha č. 05-14/495: Kancelária Rady vyhotoví písomné stanovisko k udeleniu Ceny SOZA a zašle ho 
žiadateľovi (SOZA). 
T: 15.09.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
2. Správa z konferencie Duševné vlastníctvo na Slovensku 
 
Uznesenie č. 05-14/39.490: Rada berie správu z konferencie pri príležitosti Svetového dňa duševného 
vlastníctva na vedomie 
 
 
3. Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb 
 
Uznesenie č. 05-14/39.491: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o 
štatistike o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm. l), §§ 22-
28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách za 2.štvrťrok 2005. 
 
 



4. Pracovná cesta: 5. stretnutie implementačnej skupiny MHP 
Miesto konania: Brusel, Belgicko 
 
Uznesenie č. 05-14/39.492: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom na pracovnú 
cestu na 5. stretnutie implementačnej skupiny MHP v Bruseli /Belgicko/ v dňoch 14.-15.09.2005 a 
súhlasí s uskutočnením tejto pracovnej cesty podľa predloženého návrhu pracovníkom kancelárie 
Rady, JUDr. Igorom Chovanom. 
 
Úloha č. 05-14/496: Kancelária Rady zabezpečí pracovnú cestu obvyklým spôsobom  
T: bezodkladne                                                                                                        Z: OEV 
 
 
5. Odmeny členov Rady za mesiac júl 2005 
 
 
Uznesenie č. 05-14/39.493: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci JÚL 2005 ako i vypracovávaní zmien a doplnení Jednotného 
systému označovania programov 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 júl 2005 v plnej výške všetkým členom Rady  
 
Úloha č. 05-14/497: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia. 
T: 09.09.2005                                                                                                       Z: OEV 
 
6. Informácia o rozsudku NSSR č. 3 Sžn 68/2004 zo dňa 28.4.2005 
 
Uznesenie č. 05-14/39.494: Rada berie na vedomie rozsudok NSSR č. 3 Sžn 68/2004 zo dňa 
28.4.2005 
 
 
7. Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 91-PgO/O-532/2005 zo dňa 22.03.2005 v časti § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: vysielateľ na základe zákona STV 
 
Uznesenie č. 05-14/39.495: 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. 91-PgO/O-532/2005 vedené voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii 
podľa § 30 písm. h/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v časti 
týkajúcej sa možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Úloha č. 05-14/498: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi zastavenie konania účastníkovi konania  Slovenskej televízii. 
T: 30.09.2005                                                                                                       Z: PKO 
 
 
8. Informácia o stanovisku účastníka konania č. 51-PgO/O-366/2005 k rozhodnutiu Rady č. 
RL/589/2005 



 
Uznesenie č. 05-14/39.496: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o 
vyjadrení spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. k rozhodnutiu č. RL/589/2005 
 
 
9. Zahraničná pracovná cesta: Zasadnutie EPRA, Budapešť 
 
Uznesenie č. 05-14/39.497: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom na 
zahraničnú pracovnú cestu na zasadnutie EPRA, Budapešť v dňoch 19.-21. 10. 2005 a súhlasí s 
uskutočnením tejto pracovnej cesty podľa predloženého návrhu. 
 
Úloha č. 05-14/499: Kancelária Rady zabezpečí pracovnú cestu obvyklým spôsobom. 
T: do 09.09.2005        Z: OEV 
 
 
 
 
 
 
 
                              Valéria Agócs 
V Bratislave, 30.08.2005                        predsedníčka Rady 
        pre vysielanie a retransmisiu 
  
 
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overil: Ing Peter Abrahám 
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	Správa č.51/05/Ro o monitorovaní vysielania Oravskej regioná
	(monitorovaný deň: 4.4. a 11.4.2005)
	Vysielateľ: BMU s.r.o. Zuberec       číslo licencie: T/157

	(monitorovaný deň: 16.6.2005)
	Vysielateľ: Bytový podnik Trebišov s.r.o., Trebišov    číslo

	Správa č.53/05/TV o monitorovaní vysielania Televízia Močeno
	(monitorovaný deň: 15.6..2005)
	Vysielateľ: Kábel TV Močenok s.r.o., Močenok     číslo licen

	Sťažnosť č.  1299/168-2005 zo dňa 8.6.2005    sťažovateľ: fy
	Správa o šetrení sťažnosti č.1299/168-2005  smerujúcej proti

	Sťažnosť č.1344/170-2005  zo dňa 13.6.2005    sťažovateľ: fy
	Správa o šetrení sťažnosti č.1344/170-2005  smerujúcej proti

	Sťažnosť č.748/83-2005  zo dňa 5.4.2005   sťažovateľ: fyzick
	Správa o šetrení sťažnosti č. 748/83-2005 smerujúcej proti v

	Sťažnosť č.1221/162-2005 zo dňa 8.7.2005    sťažovateľ: fyzi
	Správa o šetrení sťažnosti č. 1221/162-2005  smerujúcej prot

	Sťažnosť č.1263/166-2005  zo dňa 3.6.2005    sťažovateľ: fyz
	Správa o šetrení sťažnosti č. 1263/166-2005 smerujúcej proti

	Sťažnosť č.1672/186-2005  zo dňa 2.8.2005    sťažovateľ: fyz
	Správa o šetrení sťažnosti č. 1672/186-2005 smerujúcej proti

	29/ Šetrenie sťažnosti
	30/ Šetrenie sťažnosti
	Sťažnosť č.1191/172-2005 zo dňa 25.5.2005    sťažovateľ: fyz
	Správa o šetrení sťažnosti č. 1191/172-2005 smerujúcej proti
	32/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zák
	SK č.: 86-PgO/O-509/2005 zo dňa 22.3.2005


	33/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zák
	34/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty
	SK č.: 85-PgO/O-508/2005 zo dňa 22.3.2005
	35/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zák
	SK č.: 87-PgO/O-510/2005 zo dňa 22.3.2005
	36/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zák
	SK č.: 88-PgO/O-517/2005 zo dňa 22.3.2005
	37/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty
	SK č.: 102-PgO/O-607/2005 zo dňa 5.4.2005
	38/ Návrh na začatie správneho konania – neodvysielanie ozna
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	Sťažnosť č. 1276/169-2005 zo dňa 6.7.2005    sťažovateľ: prá
	Správa o šetrení sťažnosti č. č1276/169-2005 smerujúcej prot

	Uznesenie č. 05-14/15.465: Rada pre vysielanie a retransmisi

	K bodu 16/
	Správa č.44/05/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej telev
	(monitorovaný deň: 23. a30.3.2005 a 6.4.2005)
	Vysielateľ: Dúbravská televízia, s.r.o.      číslo licencie:



	K bodu 17/
	Správa č.45/05/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televíz
	(monitorovaný deň: 4.,6. a 7.4.2005)
	Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.     číslo licen
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	Správa č.49/05/TV o monitorovaní vysielania TV Pezinok
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