
Zápisnica č. 16/2005 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa  27.09. 2005 o 09:30 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 bol schválený. 

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 149- LO/D-1154/2005 zo dňa 23.05.2005 
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121, z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb  poskytovaných prostredníctvom vysielačov MMDS Veľká Javorina a Brezová pod Bradlom – 
návrh na zamietnutie žiadosti a zastavenie konania.  
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
  
3/ SK: 305- LO/D-2037/2003 zo dňa 01.10.2003 
vo veci  žiadosti o  registráciu retransmisie systémom MMDS z vysielača MMDS Žiar nad Hronom – 
návrh na zamietnutie žiadosti a zastavenie konania.  
ÚK: Pohronská televízna spoločnosť, s.r.o., Žiar nad Hronom 
 
4/ SK: 272-LO/D-2005/2004 zo dňa 14.09.2005 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a podielu na hlasovacích právach vysielateľa na základe licencie č. R/70 
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
        ERG MEDIA and Broadcasting Holding B. V., Amsterdam 
        Ing. Jozef Majský, Bratislava 
        Ing. Eva Majská, PhD., Bratislava 
        DEVÍN, a.s., Bratislava 
 
5/ SK : 244-LO/D-1449/2005 zo dňa 27.06.2005 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 100 % podielu na základnom imaní 
spoločnosti MANIN PB, s.r.o., vysielateľa s licenciou č. T/165 
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica   
        Gabriela Poliaková, Tuchyňa 
 
6/ SK: 237-LO/D-1591/2005 zo dňa 14.07.2005 
vo veci  oznámenia zmeny údajov podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z..  
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
 
7/ SK: 261-LO/D-1870/2005 zo dňa 06.09.2005 
vo veci  oznámenia zmeny údajov podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z..  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
8/ SK: 262-LO/D-1864/2005 zo dňa 06.09.2005 
vo veci  žiadosti o zmenu licencie z dôvodu zmeny údajov – zmena technických parametrov 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava 
 
9/ SK: 15-LO/D-173/2005 zo dňa 25.01.2005 



vo veci  možného odňatia frekvencií 92,9 MHz Prievidza, 91,1 MHz Brezno, 90,7 MHz Námestovo, 
96,1 MHz Nitra, 87,9 MHz Dolný Kubín a 99,6 MHz Čadca pridelených vysielateľovi s licenciou č. 
R/70 
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
 
10/ Sťažnosť č. 1772/196-2005 zo dňa 18.08.2005 
proti spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava, č. TKR/13 
vo veci neúplnej retransmisie programovej služby 
 
11/ Sťažnosť č. 528/56-2005 zo dňa 07.03.2005 
proti spoločnosti RADIO KIKS, s.r.o., Košice, držiteľ licencie č. R/77 
vo veci nevysielania v súlade s licenciou 
 
12/ SK: 249-LO/D-1812/2005 zo dňa 24.08.2005 
vo veci oznámenia údajov uvedených v žiadosti o licenciu na televízne vysielanie 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava 
 
13/ SK: 184-LO/O-1012/2003 zo dňa 03.06.2003 
návrh na zastavenie správneho konania 
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava,  
 
14/ SK: 232-LO/D-1429/2005 zo dňa 23.06.2005 
vo veci zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/52 
ÚK: TERMOSAT, s.r.o., Rožňava 
 
15/ SK: 248-LO/D-1794/2005 zo dňa 22.08.2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: ATAN FILM, s.r.o., Bratislava 
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1669/191-2005 zo dňa 28.7.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu zo dňa 20.7.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1669/191-2005 smerujúcej proti vysielaniu Televízie AVT Prievidza 
Vysielateľ: Audio Video Transfer, v.o.s., Prievidza    číslo licencie: T/52 
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1492/178-2005 zo dňa 30.6.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu  Púchovského magazínu za obdobie od 27.5 do 2.6.2005 
Správa o šetrení sťažnosti č.1492/178-2005 smerujúcej proti vysielaniu  Púchovskej televízie 
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov    číslo licencie: T/92 
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1508/184-2005 zo dňa 4.7.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu OBJEKTÍV ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1508/184-2005  smerujúcej proti vysielaniu  TV Zobor 
Vysielateľ: SATRO, s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/19 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 1475/177-2005 zo dňa 21.6.2005    
a č. 1424/174-2005 zo dňa 23.6.2005   sťažovatelia: právnická osoba, fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z 21.6.2005, príspevky: „Zvýši sa cena plynu?“ a „Bez 
dohody“) 



Správa o šetrení sťažností č. 1475/177-2005 a 1424/174-2005 smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Správa č.55/05/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové Mesto Bratislava 
(monitorované dni: 25. – 27. 7. 2005) 
Vysielateľ: Omega Plus s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/74 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 60/05/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky 
(monitorované dni: 22. a 29. 7. 2005) 
Vysielateľ: Benet s.r.o., Nováky      číslo licencie: T/122 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 61/05/TV o monitorovaní vysielania Infoštúdia mesta Dolný Kubín 
(monitorované dni: 19. a 24.8.2005) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.     číslo licencie: T/86 
 
 
23/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 992/150-2005 zo dňa 4.05.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Spravodajstvo zo dňa 11.4.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 992/150-2005 smerujúcej proti vysielaniu televízie NAŠA 
Vysielateľ: CREATV, s.r.o., Košice      číslo licencie: T/152 
 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1674/190-2005 zo dňa 2.8.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie reklamy „Mafia“ ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1674/190-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ a TV Markíza 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,Bratislava, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   

číslo licencie: T/39, T/41 
 
25/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1366/171-2005 zo dňa 15. 6. 2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok „Rozhovor s vrahom“) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1366/171-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
26/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1444/176-05 zo dňa 2.8.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z 18.6.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1444/176-05 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
27/ SK č.: 97-PgO/O-614/2005 zo dňa 05.04.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č.218/17-2005 (bod 1),252/27-2005 bod 3), 253/29-2005 (bod 1) 
(dodržiavanie §  34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 14., 21. a 28. 01.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
28/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 118-PgO/O-772/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 491/53-2005  
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 



(monitorovaný program/deň: „Spravodajský magazín“, 14.01.2005) 
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.       číslo licencie: T/97  
 
29/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 117-PgO/O-770/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa č. 25/2005/TV o monitorovaní STV  
(dodržiavanie §  3 písm. f) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar - Rozhodnutie“, 11.03.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
30/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 114-PgO/O-767/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa č. 20/2005/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza  
(dodržiavanie §  38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Kakaosobota“, 22.01.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné    číslo licencie: T/41  
 
31/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 115-PgO/O-768/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa č. 20/2005/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza  
(dodržiavanie §  35 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Kakaosobota“, 22.01.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné    číslo licencie: T/41  
 
32/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 116-PgO/O-769/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa č. 20/2005/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza  
(dodržiavanie §  20 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Kakaosobota“, 22.01.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
33/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 255-PgO/O-1461/2005 zo dňa 30.08.2005 
(dodržiavanie §  16 písm. h) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 21.07.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné    číslo licencie: T/41  
 
34/ Návrh na uloženie sankcií – pokút 
SK č.: 111-PgO/O-732/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 405/63-2005  
(dodržiavanie §  20 ods. 3 a 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Noviny“, 15.02.2005) 
ÚK: MAC TV, s. r. o. Bratislava      číslo licencie: T/39  
 
35/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 126-PgO/O-787/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 522/60-2005  
(dodržiavanie §  20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok „Marec“, 11.03.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
36/ Návrh na začatie správneho konania 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 522/60-2005  
(dodržiavanie §  20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok „Marec“, 11.03.2005) 



Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
37/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 100-PgO/O-612/2005 zo dňa 05.04.2005 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 250/26-2005 
(dodržiavanie §  20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program „XXL“, 15.01.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
38/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty a návrh na zastavenie správneho konania v časti 
SK č.: 101-PgO/O-609/2005 zo dňa 05.04.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 170/15-2005  
(dodržiavanie §  34 ods. 1 a 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Dědictví aneb kurvahošigutntag“, 15.1.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné    číslo licencie: T/41  
 
39/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní 
1/ RADIO TWIST, a.s., Bratislava   10:00 hod. 
2/ MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica  10:30 hod. 
3/ MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 10:50 hod. 
4/ ATAN FILM, s.r.o., Bratislava   11:10 hod. 
 

****** 
 
K bodu 1/  
Kontrola úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 536 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu dnešného 
zasadnutia sú splnené.  

 
Uznesenie č. 05-16/1.529: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 2/ 
SK: 149- LO/D-1154/2005 zo dňa 23.05.2005 
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121, z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb  poskytovaných prostredníctvom vysielačov MMDS Veľká Javorina a Brezová pod Bradlom – 
návrh na zamietnutie žiadosti a zastavenie konania.  
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-16/2.530: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 149-
LO/D-1154/2005 zo dňa 23.05.2005 vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121,  
systém  MMDS,  z vysielačov Veľká Javorina a Brezová pod Bradlom, účastníka konania: 
 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
844 37 Bratislava 
 



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 :  

 
1. Rada podľa § 60 ods. 4 zák. 308/2000 Z.z.  z a m i e t a  žiadosť účastníka konania v správnom 
konaní č. 149-LO/D-1154/2005 vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie doručenej dňa 
23.05.2005 z dôvodu, že žiadosť neobsahuje údaje a doklady pre meritórne rozhodnutie vo veci. 
2. Rada podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní z a s t a v u j e správne 
konanie č. 149-LO/D-1154/2005 vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie, doručenej dňa 
23.05.2005, pretože účastník konania, spoločnosť SATRO, s.r.o. Bratislava v určenej lehote 
neodstránil nedostatky svojho podania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/537: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 149-
LO/D-1154/2005 účastníkovi konania, spol. SATRO, s.r.o. Bratislava. 
T: 27.10.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 3/ 
SK: 305- LO/D-2037/2003 zo dňa 01.10.2003 
vo veci  žiadosti o  registráciu retransmisie systémom MMDS z vysielača MMDS Žiar nad Hronom – 
návrh na zamietnutie žiadosti a zastavenie konania.  
ÚK: Pohronská televízna spoločnosť, s.r.o., Žiar nad Hronom 
 
Uznesenie č. 05-16/3.531: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 305-
LO/D-2037/2003 zo dňa 01.10.2003 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  systémom MMDS  
účastníka konania: 
 
Pohronská televízna spoločnosť, s.r.o. 
Nám. Matice slovenskej 6 
965 01 Žiar nad Hronom 
 
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 :  

 
1. Rada podľa § 60 ods. 4 zák. 308/2000 Z.z. zamieta  žiadosť účastníka konania v správnom konaní č. 

305-LO/D-2037/2003 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie doručenej dňa 01.10.2003 
z dôvodu, že žiadosť neobsahuje údaje a doklady pre meritórne rozhodnutie vo veci. 

2. Rada podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne 
konanie č. 305-LO/D-2037/2003 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie, doručenej dňa 
01.10.2003, pretože účastník konania, spoločnosť Pohronská televízna spoločnosť, s.r.o. v určenej 
lehote neodstránil nedostatky svojho podania 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

Úloha č. 05-16/538: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 305-LO/D-
2037/2003 účastníkovi konania, spol. Pohronská televízna spoločnosť,  s.r.o., Žiar nad Hronom. 
T: 27.10.2005                                                                                                        Z: LO 
 



 
K bodu 4/ 
SK: 272-LO/D-2005/2004 zo dňa 14.09.2005 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a podielu na hlasovacích právach vysielateľa na základe licencie č. R/70 
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
        ERG MEDIA and Broadcasting Holding B. V., Amsterdam 
        Ing. Jozef Majský, Bratislava 
        Ing. Eva Majská, PhD., Bratislava 
        DEVÍN, a.s., Bratislava 
ÚP: 10.00 
V tejto veci sa uskutočnilo ústne pojednávanie, Rada bude vo veci rozhodovať po uplynutí lehoty na 
ktorú bolo konanie dňa 13.09.2005 prerušené, resp. po dodaní potrebných dokladov. 
 
K bodu 5/ 
SK: 244-LO/D-1449/2005 zo dňa 27.06.2005 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 100 % podielu na základnom imaní 
spoločnosti MANIN PB, s.r.o., vysielateľa s licenciou č. T/165 
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica   
        Gabriela Poliaková, Tuchyňa 
 
Uznesenie č. 05-16/5.533: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
správnom konaní č. 244-LO/D-1449/2005 zo dňa 27.06.2005 s účastníkmi konania: 
 
MANIN PB, s.r.o. 
Sládkovičova 569 
017 01 Považská Bystrica   
a 
Gabriela Poliaková 
Tuchyňa č. 83 
018 55 Tuchyňa 
 

posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 100 % podielu na základnom imaní 
spoločnosti MANIN PB, s.r.o., držiteľa licencie na televízne vysielanie  č. T/165, doručenú Rade dňa 
27.06.2005 a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto     

rozhodnutie: 

Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, na základe žiadosti 
účastníka konania  

udeľuje predchádzajúci súhlas  
 

s prevodom 100% podielu na základnom imaní držiteľa licencie na televízne vysielanie č. T/165, 
spoločnosti MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica, na základe ktorého sa jediným spoločníkom stane 
Gabriela Poliaková. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

Úloha č. 05-16/540: Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vyhotoví rozhodnutie v správnom 
konaní č. 244-LO/D-1449/2005 a zašle ho účastníkom konania.  
T: 27.10.2005                                                                                                        Z: LO 
 



 
K bodu 6/ 
SK: 237-LO/D-1591/2005 zo dňa 14.07.2005 
vo veci  oznámenia zmeny údajov podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z..  
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-16/6.534: 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. 237-LO/D-1591/2005 zo dňa 14.07.2005 posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/88 podľa ustanovenia § 51 ods. 6  
zákona č. 308/2000 Z. z., doručené Rade dňa  14.07.2005 účastníka konania: 
 
GES Slovakia, s.r.o. 
Jelšová 11 
831 01 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 6  zákona č. 308/2000 Z. z.   
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/88/2004 zo dňa 18.05.2004 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia takto: 
 
Článok II sa mení a znie: 
„II. Právne skutočnosti spoločnosti: 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel na  
hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka 
číslo: 11599/N zo dňa 19.08.2005, 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 

z obchodného registra Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 11599/N zo dňa 19.08.2005“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 05-16/541: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o licenciu č. R/88 v správnom konaní 237-LO/D-1591/2005, zašle ho účastníkovi konania 
a vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 27.10.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 7/ 
SK: 261-LO/D-1870/2005 zo dňa 06.09.2005 
vo veci  oznámenia zmeny údajov podľa ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z..  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-16/7.535: 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. 261-LO/D-1870/2005 zo dňa 06.09.2005 posúdila 
oznámenie o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 účastníka konania, spoločnosti: 

D.EXPRES, a.s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
 
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

 m e n í 
 
licenciu č. R/66 na rozhlasové  vysielanie nasledovne: 

 
V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 z 10.12.1998 v znení neskorších zmien sa časť  IV., bod 
2.19 mení a znie: 
 
„2.19  91,0 MHz   Budulov 
 max. vyžiarený výkon 30dBW (1 kW)  
 lokalita:   Žarnov 
 súradnice:   20 E 54 27 / 48 N 35 09 (WGS 84) 
 č. j.    3273/10/2005 zo dňa 31.08.2005“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/542: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 261-LO/D-
1870/2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 27.10.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 8/    
SK: 262-LO/D-1864/2005 zo dňa 06.09.2005 
vo veci  žiadosti o zmenu licencie z dôvodu zmeny údajov – zmena technických parametrov 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-16/8.536: 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. 262-LO/D-1864/2005 zo dňa 06.09.2005 posúdila 
žiadosť o zmenu údajov podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 účastníka konania, spoločnosti: 

C.E.N. s.r.o. 
Župné nám. 3 
831 03 Bratislava 
 
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 



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

 m e n í 
 
licenciu č. T/125 na televízne vysielanie nasledovne: 

 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/125/2000 z 19.09.2000 v znení neskorších zmien sa menia 
takto: 
 
1. V Článku IV sa podbod 3.2 mení a znie: 
   
„3.2 Frekvencia:   39. kanál 
lokalita:   Bratislava 
frekvencia sa prideľuje do:   31.12.2008 
 
Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Podľa § 
68 ods. 6 zákona ć. 308/2000 Z. z. je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov frekvencie a za 
pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné 
meranie pokrytia územia signálom na základe pridelenej frekvencie v spolupráci s príslušnými 
orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámiť Rade. Súčasťou 
rozhodnutia je Frekvenčný list č. j. 1379/10/2005 zo dňa 13.04.2005, zmenený frekvenčným listom č. 
j. 3300/10/2005 zo dňa 13.04.2005, obidva vydané Telekomunikačným úradom SR, ktorým sa 
vysielateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného spektra Slovenskej republiky prideľuje 
frekvencia 39. kanál Bratislava.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

Úloha č. 05-16/543: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 262-LO/D-
1864/2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti C.E.N. s.r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 27.10.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 9/ 
SK: 15-LO/D-173/2005 zo dňa 25.01.2005 
vo veci  možného odňatia frekvencií 92,9 MHz Prievidza, 91,1 MHz Brezno, 90,7 MHz Námestovo, 
96,1 MHz Nitra, 87,9 MHz Dolný Kubín a 99,6 MHz Čadca pridelených vysielateľovi s licenciou č. 
R/70 
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-16/9.537: 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. 15-LO/O-173/2005, začatom dňa 25.01.2005 vo veci možného odňatia frekvencií 
92,9 MHz Prievidza, 91,1 MHz Brezno, 90,7 MHz Námestovo, 96,1 MHz Nitra, 87,9 MHz Dolný 
Kubín a 99,6 MHz Čadca pridelených vysielateľovi s licenciou č. R/70  
 
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 

 



rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

 
zastavuje 

 
správne konanie č. 15-LO/O-173/2005 zo dňa 16.06.2005, pretože odpadol dôvod  tohto konania 
začatého na podnet správneho orgánu. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

Úloha č. 05-16/544: Kancelária Rady pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní 
č. 15–LO/O-173/2005 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti RADIO TWIST, a.s., Bratislava. 
T: 27.10.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 10/ 
Sťažnosť č. 1772/196-2005 zo dňa 18.08.2005 
proti spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava, č. TKR/13 
vo veci neúplnej retransmisie programovej služby 
 
Uznesenie č. 05-16/10.538: 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. 1772/196-2005 zo dňa 18.08.2005 a dospela k záveru, že sťažnosť je v  zmysle 
ustanovenia § 19 ods. 1 prvá veta zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach neopodstatnená. 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/545: Zaslať oznámenie o vybavení sťažnosti sťažovateľovi p. Jánovi Lenčovi 
a spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava. 
T: 27.10.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 11/ 
Sťažnosť č. 528/56-2005 zo dňa 07.03.2005 
proti spoločnosti RADIO KIKS, s.r.o., Košice, držiteľ licencie č. R/77 
vo veci nevysielania v súlade s licenciou 
 
Uznesenie č. 05-16/11.539: 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. 528/56-2005 zo dňa 07.03.2005 a dospela k záveru, že sťažnosť je v  zmysle ustanovenia 
§ 19 ods. 1 prvá veta zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach neopodstatnená. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/546: Zaslať oznámenie o vybavení sťažnosti anonymnému sťažovateľovi na emailovú 
adresu uvedenú vyššie a spoločnosti RADIO KIKS, s.r.o., Košice. 
T: 27.10.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 



K bodu 12/ 
SK: 249-LO/D-1812/2005 zo dňa 24.08.2005 
vo veci oznámenia údajov uvedených v žiadosti o licenciu na televízne vysielanie 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-16/12.540: 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. 249-LO/D-1812/2005 zo dňa 24.08.2005 posúdila oznámenie 
o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu na televízne vysielanie účastníka konania: 

 
NAUTIK TV, spol. s r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 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 § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/160 nasledovne: 

V rozhodnutí o udelení licencie č. T/160 zo dňa 08.06.2004 sa čl. II., body 1/ a 2/ menia a znejú: 
„1/   Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 30586/B, 
oddiel Sro zo dňa 11.08.2005“ 
  
 2/  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 30586/B, oddiel Sro zo dňa 
11.08.2005“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/547: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie č. T/160  v SK: 249-LO/D-1812/2005 zo dňa 
24.08.2005  a zašle ho účastníkovi konania (NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 27.10.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 13/ 
SK: 184-LO/O-1012/2003 zo dňa 03.06.2003 
návrh na zastavenie správneho konania 
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 05-16/13.541: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. 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.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
v správnom konaní č. 184-LO/O-1012/2003 zo dňa 03.06.2003 vo veci uloženia pokuty podľa 
ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) ZVR vo výške 250.000,- Sk účastníkovi konania: 



 
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 § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

zastavuje 
 
správne konanie č. 184-LO/O-1012/2003 zo dňa 03.06.2003, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/548: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zastavení správneho konania č. 184-LO/O-1012/2003 zo dňa 
03.06.2003 a zašle ho účastníkovi konania (UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava). 
T: 27.10.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 14/ 
SK: 232-LO/D-1429/2005 zo dňa 23.06.2005 
vo veci zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/52 
ÚK: TERMOSAT, s.r.o., Rožňava 
 
Uznesenie č. 05-16/14.542: 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. 232-LO/D-1429/2005 zo dňa 23.06.2005 posúdila žiadosť o zmenu údajov 
uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/52, účastníka konania 
 
TERMOSAT, spol. s r.o. 
Šafárikova 17 
048 01 Rožňava 
 
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 § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov zastavuje správne konanie č. 232-LO/D1429/2005 zo dňa 23.06.2005 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/548: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zastavení správneho konania č. 232-LO/D-1429/2005 zo dňa 
23.06.2005 účastníkovi konania (TERMOSAT, spol. s r.o., Rožňava ).  
T: 27.10.2005                                                                                                        Z: LO 



 
 
K bodu 15/ 
SK: 248-LO/D-1794/2005 zo dňa 22.08.2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: ATAN FILM, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 11.10 
 
Uznesenie č. 05-16/15.543: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 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 (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na televízne vysielanie v správnom konaní č. 248-LO/D-1794/2005 zo dňa 
22.08.2005, účastníka konania: 
    
ATAN FILM, s.r.o. 
Rovniankova 1 
851 02 Bratislava 

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

rozhodnutie: 

 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, účastníka konania  
 

vyzýva 
 

účastníka konania, aby v lehote 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 
predložil Rade nasledovné doklady preukazujúce skutočnú možnosť získania finančných zdrojov na 
prevádzkovanie vysielania : 
 

- výpis z účtu  
- prepracovaný finančný plán. 
 

Uvedené doklady treba predložiť v origináli alebo v osvedčenej kópii. K dokladom vystaveným 
v zahraničí sa musí predložiť ich úradný preklad. Do doby odstránenia nedostatkov podania, Rada 
podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

prerušuje 

správne konanie č. 248-LO/D-1794/2005 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
spoločnosti ATAN FILM, s.r.o. na dobu 30 dní. Rada bude v konaní pokračovať, keď pominú 
prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, najneskôr po uplynutí stanovenej lehoty. Počas prerušenia 
konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. V prípade, že v uvedenej lehote nebudú odstránené 
nedostatky podania, Rada konanie zastaví. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/549: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 248-LO/D-1794/2005, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti ATAN FILM, s.r.o., Bratislava. 
T: 27.10.2005                                                                                                        Z: LO 
 



 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1669/191-2005 zo dňa 28.7.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu zo dňa 20.7.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1669/191-2005 smerujúcej proti vysielaniu Televízie AVT Prievidza 
Vysielateľ: Audio Video Transfer, v.o.s., Prievidza 
 
Uznesenie č. 05-16/16.544: 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. 1669/191-2005  začína správne konanie voči vysielateľovi Audio Video 
Transfer, v.o.s., vo veci možného porušenia § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
že dňa 20.7.2005 odvysielal príspevok, ktorý reagoval na súčasnú situáciu v mediálnej oblasti 
v Prievidzi, čím porušil povinnosť vysielať v súlade s udelenou licenciou.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/550: 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: 10.10.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1492/178-2005 zo dňa 30.6.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu  Púchovského magazínu za obdobie od 27.5 do 2.6.2005 
Správa o šetrení sťažnosti č.1492/178-2005 smerujúcej proti vysielaniu  Púchovskej televízie 
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov 
 
Uznesenie č. 05-16/17.545: 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. 
1492/178-2005, vedenú voči vysielateľovi Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov a uznala sťažnosť 
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/551: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.10.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1508/184-2005 zo dňa 4.7.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu OBJEKTÍV ) 



Správa o šetrení sťažnosti č. 1508/184-2005  smerujúcej proti vysielaniu  TV Zobor 
Vysielateľ: SATRO, s.r.o., Bratislava    
 
Uznesenie č. 05-16/18.546: 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. 
1508/184-2005, vedenú voči vysielateľovi SATRO s. r. o. a uznala vec za nepreskúmateľnú 
z dôvodu nedostatku dôkazov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/552: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.10.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 1475/177-2005 zo dňa 29.6.2005    
a č. 1424/174-2005 zo dňa 23.6.2005   sťažovatelia: právnická osoba, fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z 21.6.2005, príspevky: „Zvýši sa cena plynu?“ a „Bez 
dohody“) 
Správa o šetrení sťažností č. 1475/177-2005 a 1424/174-2005 smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
 
Uznesenie č. 05-16/19.547: 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. 1475/177-2005 a 1424/174-2005 začína správne konanie v časti týkajúcej sa 
príspevku „Zvýši sa cena plynu“ voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol.  s r.o. vo veci 
možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v spravodajskom 
programe Televízne noviny zo dňa 21.6.2005 odvysielal príspevok „Zvýši sa cena plynu“, v ktorom 
nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/553: 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: 10.10.2005                                                                                                        Z: PKO 
 
Úloha č. 05-16/554: Kancelária Rady zašle sťažovateľom informáciu o začatí správneho konania. 
T: 4.10.2005                              Z: PgO 
 
 
Uznesenie č. 05-16/19.548: 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. 



1424/174-2005, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA - SLOVAKIA, spol.  s r.o.  a uznala sťažnosť 
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. v časti týkajúcej sa príspevku „Bez dohody“ za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/555: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 4.10.2005                              Z: PgO 
 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.55/05/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové Mesto Bratislava 
(monitorované dni: 25. – 27. 7. 2005) 
Vysielateľ: Omega Plus s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/74 
 
Uznesenie č. 05-16/20.549: 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. 55/2005/TV z monitorovania Televízie 
Nové Mesto Bratislava konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 25. 7. 2005 - 27. 7. 2005 
vysielateľa Omega Plus s. r. o., Bratislava, s licenciou č. T/74  nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/556: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Omega Plus s. r. o.,) uznesenie Rady. 
T: 04.10.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 60/05/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky 
(monitorované dni: 22. a 29. 7. 2005) 
Vysielateľ: Benet s.r.o., Nováky   
 
Uznesenie č. 05-16/21.550: 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. 60/2005/TV z monitorovania Televízie 
Nováky konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 22. a 29. 07. 2005 vysielateľa Benet s. r. o, 
Nováky, s licenciou č. T/122  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/557: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Benet s. r. o, Nováky,) uznesenie Rady. 
T: 04.10.2005                                                                                                        Z: PgO 
 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 61/05/TV o monitorovaní vysielania Infoštúdia mesta Dolný Kubín 
(monitorované dni: 19. a 24.8.2005) 
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.     číslo licencie: T/86 
 



Uznesenie č. 05-16/22.551: 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. 61/2005/TV o monitorovaní Infoštúdia 
mesta Dolný Kubín konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 19.8.2005 a 24.8.2005 
vysielateľa Infoštúdio mesta Dolný Kubín s. r. o., s licenciou č. T/86  nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
 
Uuznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/558: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Infoštúdio mesta Dolný Kubín s. r. o.) 
uznesenie Rady. 
T: 04.10.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 992/150-2005 zo dňa 4.05.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Spravodajstvo zo dňa 11.4.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 992/150-2005 smerujúcej proti vysielaniu televízie NAŠA 
Vysielateľ: CREATV, s.r.o., Košice      číslo licencie: T/152 
 
Uznesenie č. 05-16/23.552: 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. 
992/150-2005, vedenú voči vysielateľovi CREATV, s. r. o., Košice a uznala sťažnosť v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/559: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.10.2005         Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1674/190-2005 zo dňa 2.8.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie reklamy „Mafia“ ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1674/190-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ a TV Markíza 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,Bratislava, MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   

číslo licencie: T/39, T/41 
 
Uznesenie č. 05-16/24.553: 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. 
1549/179-2005, vedenú voči vysielateľovi Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona a 
uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/560: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.10.2005         Z: PgO 



K bodu 25/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1366/171-2005 zo dňa 15. 6. 2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok „Rozhovor s vrahom“) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1366/171-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-16/25.554: 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. 
1366/171-2005, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a uznala sťažnosť 
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/561: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.10.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 26/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1444/176-05 zo dňa 2.8.2005    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z 18.6.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1444/176-05 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-16/26.555: 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. 
1444/176-2005, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. a uznala sťažnosť 
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/562: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.10.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 97-PgO/O-614/2005 zo dňa 05.04.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č.218/17-2005 (bod 1),252/27-2005 bod 3), 253/29-2005 (bod 1) 
(dodržiavanie §  34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 14., 21. a 28. 01.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-16/27.556:  
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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 



z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 97-PgO/O-614/2005 STV 
 

opakovane porušil 
 
povinnosť ustanovenú v § 34 ods.1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že v dňoch 14.1., 21.1. a 28.1.2005 odvysielal informácie o produkte „KitKat“, ktoré mali charakter 
reklamy a neboli rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, aby neboli 
zameniteľné s inými zložkami programovej služby  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu určenú podľa 
ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom 
jednostotisíc 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. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/563: 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 STV 
T: 27.10.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-16/564: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.10.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 28/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 118-PgO/O-772/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 491/53-2005  
(dodržiavanie §  16 písm. b)  zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Spravodajský magazín“, 14.01.2005) 
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.       číslo licencie: T/97 
 
Uznesenie č. 05-16/28.557: 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. 118-PgO/O-772/2005 Kabel TV Močenok, s.r.o.   
 

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



tým, 
 
že nezabezpečil nestrannosť a objektívnosť príspevku o Vianočnej akadémii ZŠ, odvysielaného dňa 
14.1.2005 v spravodajskom programe „Spravodajský magazín“, 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.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/565: 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: 27.10.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-16/566: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.10.2005         Z: PgO 
K bodu 29/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 117-PgO/O-770/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa č. 25/2005/TV o monitorovaní STV  
(dodržiavanie §  3 písm. f) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar - Rozhodnutie“, 11.03.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-16/29.558: 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. 117-PgO/O-770/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   
 

 porušil povinnosť ustanovenú v § 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že dňa 11.3.2005 prerušil program „Slovensko hľadá Superstar – Rozhodnutie“ prezentáciou sponzora 
programu, 
 

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.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 



Úloha č. 05-16/566: 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 vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii 
T: 27.10.2005         Z: PKO 
 
 
K bodu 30/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 114-PgO/O-767/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa č. 20/2005/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza  
(dodržiavanie §  38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Kakaosobota“, 22.01.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-16/30.559: 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 v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 114-PgO/O-767/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   

 
opakovane porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že nesplnil povinnosť označiť sponzora na začiatku a na konci programu „Kakaosobota“ dňa 
22.01.2005, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 20.000,– Sk, slovom dvadsaťtisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa ustanovenia § 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. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/567: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 27.10.2005         Z: PKO 
 
 
K bodu 31/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 



SK č.: 115-PgO/O-768/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa č. 20/2005/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza  
(dodržiavanie §  35 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Kakaosobota“, 22.01.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-16/31.560: 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 v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 115-PgO/O-768/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

opakovane porušil 
 
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že dňa 22.1.2005 prerušil detský program „Kakaosobota“ zaradením reklamy, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100 000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa ustanovenia § 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. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/568: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 27.10.2005         Z: PKO 
 
 
K bodu 32/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 115-PgO/O-768/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa č. 20/2005/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza  
(dodržiavanie §  35 ods. 4 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Kakaosobota“, 22.01.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-16/32.561: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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. 116-PgO/O-769/2005 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/569: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 27.10.2005         Z: PKO 
 
K bodu 33/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 255-PgO/O-1461/2005 zo dňa 30.08.2005 
(dodržiavanie §  16 písm. h) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 21.07.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné    číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 05-16/33.562: 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. 255-PgO/O-1461/2005 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   
 

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

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, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

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. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 500 000,– Sk, slovom päťstotisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 



Úloha č. 05-16/570: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania 
spoločnosti Markíza -Slovakia, spol. s r. o. 
T: 27.10.2005         Z: PKO 
 
K bodu 34/ 
Návrh na uloženie sankcií – pokút 
SK č.: 111-PgO/O-732/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 405/63-2005  
(dodržiavanie §  20 ods. 3 a 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Noviny“, 15.02.2005) 
ÚK: MAC TV, s. r. o. Bratislava      číslo licencie: T/39  
Prekladá sa na zasadnutie Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa uskutoční dna 11.10.2005 
 
K bodu 35/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 126-PgO/O-787/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 522/60-2005  
(dodržiavanie §  20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok „Marec“, 11.03.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-16/35.563: 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 správne 
konanie č. 126-PgO/O-787/2005 vedené voči vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia 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.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/571: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi zastavenie konania účastníkovi konania   
T: 27.10.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-16/572: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.10.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 36/ 
Návrh na začatie správneho konania 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 522/60-2005  
(dodržiavanie §  20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok „Marec“, 11.03.2005) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 05-16/36.564: 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., po prerokovaní správy  



o šetrení sťažnosti č. 522/60-2005 začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona 
Slovenská televízia vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. s odkazom na čl. 
VII ods. 5 Jednotného systému označovania v súvislosti s nesprávnym uplatnením jednotného systému 
označovania programov v upútavkovom bloku „Marec“, v rámci ktorého bola odvysielaná upútavka 
na program na program Akty X - program nevhodný a neprístupný pre maloletých pred 22.00 hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/573: 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: 27.10.2005         Z: PKO 
 
 
K bodu 37/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 100-PgO/O-612/2005 zo dňa 05.04.2005 
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 250/26-2005 
(dodržiavanie §  20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: program „XXL“, 15.01.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-16/37.565: 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 správne 
konanie č. 100-PgO/O-612/2005 vedené voči vysielateľovi na základe zákona Slovenská televízia 
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.  
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 05-16/574: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi zastavenie konania účastníkovi konania   
T: 27.10.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-16/575: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.10.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 38/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty a návrh na zastavenie správneho konania v časti 
SK č.: 101-PgO/O-609/2005 zo dňa 05.04.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 170/15-2005  
(dodržiavanie §  34 ods. 1 a 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Dědictví aneb kurvahošigutntag“, 15.1.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 



Uznesenie č. 05-16/38.566: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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. 101-PgO/O-609/2005 vedené voči spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  
Blatné sa v časti týkajúcej sa možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. podľa 
ustanovenia § 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.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

Uznesenie č. 05-16/38.567: 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. 101-PgO/O-609/2005 spoločnosť Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné 

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 15.1.2005 o cca 22.08 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu ,,Dědictví aneb 
Kurvahošigutntag“ 
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankcia  - upozornenie na porušenie zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-16/576: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a uložení sankcie – upozornenia na porušenie 
zákona a doručí ho účastníkovi konania spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné. 
T: 27.10.2005          Z: PKO 
 
Úloha č. 05-16/577: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 04.10.2005         Z: PgO 
 



Rôzne/ 
 
1/ O vysielaní reklamy a sponzorských odkazov prostredníctvom rozdelenej obrazovky 
(split screen) 
 
Uznesenie č. 05-16/39.569.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa 
ustanovenia § 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 
berie na vedomie Materiál č. 4/PKO2005 o vysielaní reklamy a sponzorských odkazov 
prostredníctvom rozdelenej obrazovky (split screen). 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Úradný záznam z prekontrolovania vybavenia sťažnosti č. 1276/169-2005 
 
Uznesenie č. 05-16/39.569.2: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 v znení neskorších predpisov v súlade 
s ustanovením § 20 ods. 1 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach prekontrolovala správnosť 
vybavenia sťažnosti č. 1276/169-2005 a dospela k záveru táto sťažnosť bola vybavená v súlade so 
zákonom č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
3/ Návrh na ZPC, 39. míting Stáleho výboru EDCT – Mgr. Martin DOROCIAK 
 
Rada schválila zahraničnú pracovnú cestu Mgr. Martinovi Dorociakovi na 39. míting Stáleho výboru 
EDCT. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
4/ Odmeny členom Rady za mesiac august 2005 
 
Uznesenie č. 05-16/39.569.4: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci AUGUST 2005 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 august 2005 v plnej výške všetkým členom 
Rady  
 

Krátenie, resp. nevyplatenie odmeny bude zohľadnené v odmene za mesiac september 2005. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
V Bratislave, 27.09.2005 
 
 
 

Valéria Agócs 
  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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