
Zápisnica č. 17/2005 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa  11.10. 2005 o 09:30 hod. v priestoroch Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overovateľ: Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 274-LO/D-2006/2005  zo dňa 26.09.2005 
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie  č. TKR/169 z dôvodu zmeny ponuky programovej 
služby 
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.  
 
3/ SK: 272-LO/D-1964/2005 zo dňa 21.9.2005   
vo veci  žiadosti o zmenu  licencie na televízne vysielanie  č. T/39  z dôvodu zmeny  technických 
parametrov pridelenej frekvencie pre Michalovce, kanál 27. 
ÚK: MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 
 
4/ SK: 33-LO/D-260/2004 zo dňa 16.02.2004  
vo veci možného uloženia pokuty podľa § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK : MANAGER SYSTEMS s.r.o., Trenčín  
 
5/ SK: 281-LO/D-2655/2005 zo dňa 30.09.2005 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: TV – SKV s.r.o., Snina 
 
6/ SK: 63-LO/D-526/2005 zo dňa 07.03.2005 
návrh na zastavenie správneho konania 
ÚK: AVC spol. s r.o., Bratislava 
 
7/ SK: 268-LO/D-1893/2005 zo dňa 09.09.2005 
žiadosť o zmenu licencie č. T/111 
ÚK: SEPERDEO VITA TV spol. s r.o., Handlová 
 
8/ SK: 269-LO/D-1512/2005 zo dňa 12.09.2005 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 
 
9/ SK: 271-LO/D-1960/2005 zo dňa 21.09.2005 
vo veci pridelenia frekvencie 
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava, vysielateľ na základe zákona 
 
10/ SK: 247-LO/D-1761/2005 zo dňa 15.08.2005  
vo veci predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
ÚK: FLASH Prešov, spol. s r.o., Prešov a DÚHA, a.s., Prešov 
ÚP: 10.20 
 
11/ SK: 285-LO/D-2008/2005 zo dňa 15.08.2005 



vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu 
ÚK: FLASH Prešov, spol. s r.o., Prešov 
 
12/ SK: 81-LO/O-481/2005 zo dňa 12.04.2005 
návrh na zastavenie správneho konania 
ÚK: FLASH Prešov, spol. s r.o., Prešov 
 
13/ SK: 286-LO/D-2045/2005 zo dňa 27.09.2005  
vo veci predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
ÚK: RADIO KIKS s.r.o., Michalovce a Ing. Robert Bartoš 
ÚP: 10.00 
 
14/ SK: 279-LO/D-2045/2005 zo dňa 27.09.2005 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu 
ÚK: RADIO KIKS s.r.o., Michalovce 
 
15/ SK : 225-LO/D-1436/2005 zo dňa 24.06.2005 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK : Zdeno Lichtner, Turčianske Teplice 
 
16/ SK : 132-LO/D-844/2005 zo dňa 10.05.2005 
vo veci možného uloženia sankcie z dôvodu neoprávneného prevádzkovania retransmisie 
ÚK : TV-SKV, s.r.o., Snina 
 
17/ SK: 278-LO/D-2030/2005 zo dňa 28.09.2005  
vo veci predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
ÚK: PKA, s.r.o., Prešov a RENTHOUSE PLUS s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.40 
 
18/ SK: 222-LO/O-1078/2005 zo dňa 21.06.2005  
vo veci možného odňatia licencie podľa § 54, ods. 2, písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK : Milan Janovec - RTV, Pod zámkom 29, 976 13 Slovenská Ľupča 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 63/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice TV Handlová 
(monitorované dni: 6.8., 8.8.2005) 
Vysielateľ: SEPERDEO VITA TV s.r.o.  číslo licencie: T/111 
 
20/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 64/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice Markíza 
(monitorovaný program/dni  13.9.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 

 
21/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 69/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV 
(monitorovaný program/dni: súvislé vysielanie: 1. a 2. 8. 2005) 
Vysielateľ: Milan Janovec – RTV, Pod zámkom 29, 976 13 Slovenská Ľupča 
číslo licencie: T/130
 
22/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 



Sťažnosť č. 1673/187-2005 sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Monk III.) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1673/187-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
23/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 1716/193-2005 a č.1610/183-2005 sťažovateľ: fyzické osoby  
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok: „Liečivé alebo škodlivé?“ zo dňa 1.7.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1716/193-2005 a č.1610/183-2005 smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č.1801/198-2005, 1802/199-2005 a 1853/203-2005 sťažovatelia: fyzické osoby 
(na vysielanie programu Večerníček z 20.8.,21.8. a 22.8.2005 ) 
Správa o šetrení sťažností č.1801/198-2005, 1802/199-2005 a 1853/203-2005 smerujúcich proti 
vysielaniu Slovenskej televízie.
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
 
25/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č.1887/205-2005 a č.1972/212-2005 sťažovateľ: fyzické osoby  
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok: „Zasadnutie republikovej rady ANO“ zo dňa 
4.9.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1887/205-2005 a č.1972/212-2005 smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
26/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1584/182-2005 sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu Objektív, príspevok ,,Testovanie traktorov Plavecké podhradie 2004“ Správa 
o šetrení sťažnosti č. 1584/182-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV Zobor 
Vysielateľ: SATRO, spol.s r.o., Bratislava  číslo licencie: T/19 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 67/05/TV o monitorovaní vysielania TV Lokall  
(monitorované dni: 07., 08 a 09.09.2005) 
Vysielateľ: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec  číslo licencie: T/127 
 
28/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1756/194-2005 sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Paľba, reportáž „Lazy sa pohli“) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1756/194-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
29/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 127-PgO/O-789/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 315/39-2005 (bod 2 až 5) a 445/49-2005 (bod 1) 
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 04. 02.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
 



30/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 129-PgO/O-793/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 315/39-2005 (bod 2 až 5) a 445/49-2005 (bod 1)  
(dodržiavanie §  34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(deň:  01.02.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
 
31/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 142-PgO/O-864/2005 zo dňa 10.05.2005 
Doplnenie: Správa č. 31/2005/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
(dodržiavanie §  35 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „MS ĽH 2005“, 30.04.2005 a 01.052005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
 
32/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 143-PgO/O-861/2005 zo dňa 10.05.2005 
Doplnenie: Správa č. 27/2005/TV o monitorovaní TV JOJ 
(dodržiavanie §  30 ods. 2 písm. d) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Šport“, 04.03.2005) 
ÚK: MAC TV, s. r. o., Bratislava  číslo licencie: T/39  
 
33/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 141-PgO/O-855/2005 zo dňa 10.05.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 581/66-2005 
(dodržiavanie §  16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Reportéri“, 02. 03.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
 
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/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní 
1/ RADIO KIKS s.r.o., Michalovce 10:00 hod. 
2/ FLASH Prešov, spol. s r.o., Prešov 10:20 hod. 
3/ PKA, s.r.o., Prešov 10:40 hod. 
 

****** 
 
K bodu 1/  
Kontrola úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 577 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu dnešného 
zasadnutia sú splnené.  

 
Uznesenie č. 05-17/1.570: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 



K bodu 2/ 
SK: 274-LO/D-2006/2005  zo dňa 26.09.2005 
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie  č. TKR/169 z dôvodu zmeny ponuky programovej 
služby 
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o.  
 
Uznesenie č. 05-17/2.571: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) 
v správnom konaní č. 274-LO/D-2006/2005 zo dňa 26.09.2005  posúdila žiadosť o zmenu registrácie 
č. TKR/169, doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania - 
spoločnosti: 
Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 
Puškinova 18 
075 01 Trebišov 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. 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/169 takto: 
 
údaje v rozhodnutí  o registrácii retransmisie č. TKR/169/2000 zo dňa 07.03.2000  v znení  neskorších 
zmien sa menia  nasledovne: 

V bode č. 4. „Ponuka programových služieb“, písm. a) sa: 

1. slová FOX  KIDS nahrádzajú slovom :  „JETIX“ 
2. dopĺňajú  slová: „TV ZEMPLÍN, NAUTIK TV“ 
3.  

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/578: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/169   v  SK č. : 274-LO/D-2006/2005 účastníkovi 
konania  (B.P. Trebišov, s.r.o.) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.  
T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 3/ 
SK: 272-LO/D-1964/2005 zo dňa 21.9.2005   
vo veci  žiadosti o zmenu  licencie na televízne vysielanie  č. T/39  z dôvodu zmeny  technických 
parametrov pridelenej frekvencie pre Michalovce, kanál 27. 
ÚK: MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-17/3.572: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č.272-LO/D-
1964/2005  zo dňa 21.09.2005 posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/39 
z dôvodu zmeny technických parametrov účastníka konania - spoločnosti: 



MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01  Bratislava 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
  

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

mení  
  

licenciu  č. T/39 na televízne vysielanie nasledovne: 
V čl. IV v bode 1 sa slová „10457/OSFS-03 zo dňa 10.12.2003“ nahrádzajú slovami „3193/10/2005 zo 
dňa  24.08.2005“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

Úloha č. 05-17/579: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie č. T/39 a zašle 
ho účastníkovi konania spoločnosti MAC TV s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 4/ 
SK: 33-LO/D-260/2004 zo dňa 16.02.2004  
vo veci možného uloženia pokuty podľa § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK : MANAGER SYSTEMS s.r.o., Trenčín 
 
Uznesenie č. 05-17/4.573: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania : 
MANAGER SYSTEM, s.r.o. 
Opatovská 53 
911 01 Trenčín 

 
prevádzkuje retransmisiu bez toho, aby bol na to oprávnený (§2 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 
Z.z.“) 

 
za čo mu ukladá sankciu 

 
podľa § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. podľa ustanovenia § 67 ods. 9 zákona č. 308/000 
Z.z. pokutu vo výške 250.000,-Sk, slovom dvestopäťdesiattisíc slovenských korún.  

 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie 
sa sankcia uložila. 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z.z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: KS: 7000088921/8180, VS: (číslo 
rozhodnutia o pokute). 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/580: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 33-LO/O-
260/2004 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti MANAGER SYSTEMS, s.r.o., Trenčín. 



T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 281-LO/D-2655/2005 zo dňa 30.09.2005 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: TV – SKV s.r.o., Snina 
 
Uznesenie č. 05-17/5.574:  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. 281-LO/D-2655/2005 zo dňa 30.09.2005 posúdila žiadosť o zmenu údajov 
uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/243, doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb ÚK 
TV – SKV s.r.o. 
Strojárska 1832/93 
069 01 Snina 
 
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. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/243 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/243 zo dňa 21.06.2005 sa menia a v úplnom 
znení znejú takto: 
 
za nasledujúcich podmienok: 

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle potvrdenia registrácie 
telekomunikačnej činnosti, č. registrácie 55/60/2004 zo dňa 28.01.2004. 

a. hlavná stanica – lokalita: Dom Kultúry Centrum, Strojárska 2061/93, Snina 
2. územný rozsah vysielania: mesto Snina 
3. počet prípojok: 2350; 
4. ponuka programových služieb:  

 
     Základný programová ponuka: 

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, MUSIC BOX, 
NAUTIK TV, ČT 1, ČT 2, ČT24, AXN, SPEKTRUM, TV 5, ARD, PRO 7, RTL 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; FUN 
RADIO, RÁDIO VÝCHOD 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

Úloha č. 05-17/581: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/243 v SK: 281-LO/D-2655/2005 
zo dňa 30.09.2005 účastníkovi konania (TV – SKV s.r.o., Snina), zašle ÚK a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 



 
K bodu 6/ 
SK: 63-LO/D-526/2005 zo dňa 07.03.2005 
návrh na zastavenie správneho konania 
ÚK: AVC spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-17/6.575:  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. 63-LO/D-526/2005 zo dňa 07.03.2005 vo veci žiadosti o zmenu údajov 
uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/238 účastníka konania 
AVC spol. s r.o. 
Obežná 12 
821 02 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. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

zastavuje 
 
správne konanie č. 63-LO/D-526/2005 zo dňa 07.03.2005, pretože účastník konania na výzvu 
správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia 
konania poučený, a podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.   
 

zamieta 
 
žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/238, doručenú Rade 
dňa 07.03.2005. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/582: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 63-LO/D-526/2005 zo dňa 
07.03.2005 písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania. 
T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 268-LO/D-1893/2005 zo dňa 09.09.2005 
žiadosť o zmenu licencie č. T/111 
ÚK: SEPERDEO VITA TV spol. s r.o., Handlová 
 
Uznesenie č. 05-17/7.576: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 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 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 268-LO/D-1893/2005 zo dňa 
09.09.2005, vedenom vo veci žiadosti o zmenu licencie podľa ustanovenia § 51 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti: 
SEPERDEO VITA TV spol. s.r.o. 
Námestie baníkov 7 
972 51 Handlová 
 



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

rozhodnutie: 
 

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

m e n í  
 

licenciu na regionálne vysielanie televíznej programovej služby č. T/111 zo dňa 31.08.1999 
v znení neskorších zmien nasledovne: 
 

1. V časti I., bod 1. sa mení a znie:  
„Názov programovej služby: 3. TV (Tretia televízia)“ 
 

2.    V časti I., bod 4. sa mení a znie: 
 „Územný rozsah vysielania: regionálny - mesto Handlová, mesto Bojnice, mesto 
Prievidza“ 

 
3.  Časť IV. sa mení a znie: 

„1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov spoločností: 
- Slovakia Cable Company s.r.o., Bratislava (v mestách Prievidza, Handlová, Bojnice), 
- Jana Revická – INŠTAL, Prievidza (v meste Prievidza) 

2. Prevádzkovatelia TKR:  
- Slovakia Cable Company s.r.o., Bratislava, na základe registrácie retransmisie č. 

TKR/203, 
- Jana Revická – INŠTAL, Prievidza, na základe registrácie retransmisie č. TKR/101“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/583: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia účastníkovi konania, 
spoločnosti SEPERDEO VITA TV  spol. s.r.o. o zmene licencie č. T/111 na  televízne vysielanie 
v správnom konaní č. 268-LO/D-1893/2005, zašle ho ÚK a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 8/    
SK: 269-LO/D-1512/2005 zo dňa 12.09.2005 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 
 
Uznesenie č. 05-17/8.577: 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. 269-LO/D-1512/2005 zo dňa 12.09.2005 posúdila oznámenie o zmene registrácie č. 
TKR/143, doručenú Rade z dôvodu zmeny základnej programovej skladby účastníka konania: 
TFM spol. s r.o. 
Klčové 2088 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 
 
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/143 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/143/99 zo dňa 20.04.1999 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia takto: 
 

1. bod č. 3. znie: 
„3. Počet prípojok: 1657“ 
 

2. bod č. 4. znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
      televízne programové služby: 

základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TV POHODA, ČT 1, ČT 
2, Prima, Spektrum, AXN, Discovery channel, HALLMARK, MINIMAX, Eurosport, 
MTV 

   rozšírený súbor: HBO 
 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; rádio 
OKEY, RÁDIO DÚHA” 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

Úloha č. 05-17/584: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/143 v SK: 269-LO/D-1512/2005 
zo dňa 12.09.2005 účastníkovi konania (TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 9/ 
SK: 271-LO/D-1960/2005 zo dňa 21.09.2005 
vo veci pridelenia frekvencie 
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-17/9.578: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
§ 5 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní, v správnom konaní č. 271-LO/D-1960/2005 zo dňa 21.09.2005, posúdila žiadosť 
o pridelenie frekvencie účastníka konania: 
Slovenská televízia 
Mlynská dolina 
845 45 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 
 

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

prideľuje 



 
frekvenciu 21. kanál MALÁ ČIERNA. 
 
Podľa ustanovenia § 68 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z je vysielateľ zodpovedný za využitie 
parametrov frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je 
povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci 
s príslušnými orgánmi štátnej správy telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámi Rade. 
 
Podľa § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. vysielateľ na základe zákona je povinný využívať 
pridelenú časť frekvenčného spektra výlučne na plnenie svojich úloh stanovených týmto zákonom 
a osobitným zákonom a nesmie ju poskytnúť na využitie inej osobe. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/585: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
271-LO/D-1960/2005 a zašle ho spolu s frekvenčným listom ÚK (Slovenská televízia). 
T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 10/ 
SK: 247-LO/D-1761/2005 zo dňa 15.08.2005  
vo veci predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
ÚK: FLASH Prešov, spol. s r.o., Prešov a DÚHA, a.s., Prešov 
 
Uznesenie č. 05-17/10.579: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní 
č. 247-LO/D-1761/2005 zo dňa 15.08.2005 s účastníkmi konania: 
FLASH Prešov, spol. s r.o. 
Svätopluková 2 
080 01 Prešov 
 
a 
 
DÚHA, a.s. 
Čapajevova 29 
080 01 Prešov 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/74 spoločnosti FLASH 
Prešov, spol. s r.o. a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom 77 % obchodného podielu spoločníkov spoločnosti FLASH Prešov, spol. s r.o., 

- RH – Dúha projektová, inžiniersko – dodávateľská a stavebná spoločnosť, s.r.o.,  
- Inžinierske stavby, a.s.,  
- DARIA – INVEST, spol. s r.o.,  
- Ing. Milan Fitzek,  
- Peter Krajčovič,  



- Ing. Róbert Sinai,  
 
na nadobúdateľa DÚHA, a.s., Prešov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/586: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 247-LO/D-
1761/2005  a zašle ho účastníkom konania spoločnosti FLASH Prešov, spol. s r.o. a DÚHA, a.s.. 
T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 11/ 
SK: 285-LO/D-2008/2005 zo dňa 15.08.2005 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu 
ÚK: FLASH Prešov, spol. s r.o., Prešov 
 
Uznesenie č. 05-17/11.580: 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. 285-LO/D-2008/2005 zo dňa 15.08.2005 posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/74 podľa ustanovenia § 51 ods. 3  
zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania: 
 
FLASH Prešov, spol. s r.o. 
Svätopluková č. 2 
080 01 Prešov 
 
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. 3   zákona č. 308/2000 Z. z.   
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/74 nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/74/99 zo dňa 19.10.1999 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
 

 
1. bod II., 2. sa mení a znie: 

„2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov, spoločnosť FLASH Prešov, spol. s r.o., 
Oddiel: SRo, Vložka číslo: 527/P zo dňa 22.09.2005.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/587: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o licenciu č. R/74 v správnom konaní 285-LO/D-2008/2005 zo dňa 15.08.2005, zašle ho 
účastníkovi konania a vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 



K bodu 12/ 
SK: 81-LO/O-481/2005 zo dňa 12.04.2005 
návrh na zastavenie správneho konania 
ÚK: FLASH Prešov, spol. s r.o., Prešov 
 
Uznesenie č. 05-17/12.581: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní 
č. 81-LO/O-481/2005 zo dňa 12.04.2005 vo veci možného neoznámenia zmeny údajov uvedených 
v žiadosti o licenciu s účastníkom konania 
FLASH Prešov, spol. s r.o. 
Svätopluková 2 
080 01 Prešov 
 
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. 81-LO/O-481/2005 zo dňa 12.04.2005, pretože odpadol dôvod konania začatého na 
podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/588: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zastavení správneho konania č. 81-
LO/O-481/2005 a zašle ho účastníkovi konania v súlade s ustanoveniami § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z.. 
T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 13/ 
SK: 286-LO/D-2045/2005 zo dňa 27.09.2005  
vo veci predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu 
ÚK: RADIO KIKS s.r.o., Michalovce a Ing. Robert Bartoš 
 
Uznesenie č. 05-17/13.582: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní 
č. 286-LO/D-2045/2005 zo dňa 27.09.2005 s účastníkmi konania: 
RÁDIO KIKS, s.r.o. 
ul. Sama Chalupku č. 20 
070 01 Michalovce 
 
a 
 
Ing. Robert Bartoš 
Pavla Horova 26 
Bratislava 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/77 spoločnosti RÁDIO 



KIKS, s.r.o., Michalovce a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom obchodného podielu spoločníka spoločnosti RÁDIO KIKS, s r.o., Michalovce 

- Doc. Ing. Júliusa Kováča, CSc. vo výške 18 % na nadobúdateľa Ing. Roberta Bartoša, Pavla 
Horova 26, Bratislava 

 
a 

 
s prevodom obchodného podielu spoločníka spoločnosti RADIO KIKS, s.r.o. Michalovce 

- Jaroslava Roška vo výške 33 % na nadobúdateľa Ing. Roberta Bartoša, Pavla Horova 26, 
Bratislava. 

-  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/589: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 286-LO/D-
2045/2005 zo dňa 27.09.2005  a zašle ho účastníkom konania spoločnosti RÁDIO KIKS, s.r.o., 
Michalovce a Ing. Robertovi Bartošovi, Bratislava. 
T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 14/ 
SK: 279-LO/D-2045/2005 zo dňa 27.09.2005 
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu 
ÚK: RADIO KIKS s.r.o., Michalovce 
 
Uznesenie č. 05-17/14.583: 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. 279-LO/D-2045/2005 zo dňa 27.09.2005 posúdila 
oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/77 podľa ustanovenia § 51 ods. 3  
zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka konania: 
RADIO KIKS, s.r.o. 
Ul. Sama Chalupku 20 
071 01 Michalovce 
 

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. 3   zákona č. 308/2000 Z. z.   
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/77 nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/77/2000 zo dňa 18.04.2000 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 



 
1. bod I., 1. sa mení a znie: 

„1. Názov programovej služby: RÁDIO KISS“ 
 

2. bod II., b) sa mení a znie: 
„b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
Spoločenskej zmluvy zo dňa 21.09.2005; overené podpisy spoločníkov evidované 
Centrálnym registrom osvedčených podpisov pod číslami: O 794766/2005, O 794767/2005, 
O 794768/2005“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/590: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o licenciu č. R/77 v správnom konaní 279-LO/D-2045/2005, zašle ho účastníkovi konania 
a vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 15/ 
SK : 225-LO/D-1436/2005 zo dňa 24.06.2005 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK : Zdeno Lichtner, Turčianske Teplice 
 
Uznesenie č. 05-17/15.584: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.) postupom podľa § 
71 cit. zákona, v správnom konaní č. 225-LO/D-1436/2005 zo dňa 24.06.2005 vo veci žiadosti o 
registráciu retransmisie v káblovom distribučnom systéme (ďalej len „KDS“) v meste Turčianske 
Teplice žiadateľa: 
Zdeno Lichtner 
Holeška 49/13 
039 01 Turčianske Teplice  
 
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 16.02.2005 a doplňujúce podania doručené Rade dňa 24.08.2005, 
06.09.2005 a 03.10.2005 a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 57 a nasl. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z. toto 
 

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/245 
 

za nasledovných podmienok:  
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa  

 - hlavná stanica - lokalita:  1. Turčianske Teplice, Kuzmányho ul. č. 248/18, 
  2. Turčianske Teplice, Horné Rakovce  
  

2.  Územný rozsah retransmisie:  Turčianske Teplice 
3.  Počet  prípojok:  156  
4.  Ponuka programových služieb:   
 Základný súbor: 

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Nautik  TV, 
ČT 1, ČT 2, Musicbox, Minimax, Galaxie sport, PRO 7  

 
rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 



Úloha č. 05-17/591: Kancelária Rady písomne vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 225-LO/D-
1436/2005, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 16/ 
SK : 132-LO/D-844/2005 zo dňa 10.05.2005 
vo veci možného uloženia sankcie z dôvodu neoprávneného prevádzkovania retransmisie 
ÚK : TV-SKV, s.r.o., Snina 
 
Uznesenie č. 05-17/16.585: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z.z.) postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb“) v správnom konaní č. 132-LO/D-844/2005 zo 
dňa 10.05.2005 vo veci možného uloženia sankcie z dôvodu neoprávneného prevádzkovania 
retransmisie účastníka konania:  
TV-SKV, s.r.o. 
Strojárska 1832/93 
069 01 Snina 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. vydáva 
toto 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. správne konanie 

 
zastavuje 

 
z dôvodu, že odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu. 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/592: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zastavení správneho 
konania, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti TV-SKV, s.r.o., Snina.  
T: 11.11.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 17/ 
SK: 278-LO/D-2030/2005 zo dňa 28.09.2005  
vo veci predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
ÚK: PKA, s.r.o., Prešov a RENTHOUSE PLUS s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-17/17.586: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní 
č. 278-LO/D-2030/2005 zo dňa 28.09.2005 s účastníkmi konania: 
Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o. 
Moyzesova 45 
080 01 Prešov 
 
a 
 
RENTHOUSE PLUS s.r.o. 
Prešovská 39 



821 02 Bratislava 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/54 spoločnosti Prešovská 
kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom 100 % obchodného podielu spoločníka spoločnosti Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o, 
Prešov 

- spoločnosti HORIZONT SLOVAKIA o.c.p., a.s.  
 
 

na nadobúdateľa RENTHOUSE PLUS s.r.o., Prešovská 39, 821 02 Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/593: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 278-LO/D-
2030/2005 zo dňa 28.09.2005  a zašle ho účastníkom konania spoločnosti Prešovská kultúrna 
agentúra, s.r.o., Prešov a spoločnosti RENTHOUSE PLUS s.r.o., Bratislava. 
T: 11.11.2005          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
SK: 222-LO/O-1078/2005 zo dňa 21.06.2005  
vo veci možného odňatia licencie podľa § 54, ods. 2, písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK : Milan Janovec - RTV, Pod zámkom 29, 976 13 Slovenská Ľupča 
 
Uznesenie č. 05-17/18.587: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len “Rada”) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej aj “zákon č. 308/2000 Z. z.”) v 
správnom konaní č. 222-LO/O-1078/2005, začatom dňa 21.06.2005 vo veci možného odňatia licencie 
účastníka konania 
Milan Janovec - RTV 
Pod zámkom 29 
976 13 Slovenská Ľupča 
 
(ďalej len “účastník konania”) 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

r o z h o d n u t i e :  
 
Rada podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
 

prerušuje 
 
správne konanie č. 222-LO/O-1078/2005 na dobu 30 dní, resp. do doručenia chýbajúcich dokladov 
preukazujúcich skutočnosť, že účastník konania v období od januára do augusta 2005 vysielal tak, že 
nedošlo k neodôvodnenej prestávke vo vysielaní v dĺžke viac ako 30 dní. 
 



Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/594: Kancelária Rady vyhotoví a zašle písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 
222-LO/O-1078/2005 účastníkovi konania, Milanovi Janovcovi – RTV, Slovenská Ľupča. 
T: 11.10.2005                                                                                                        Z: LO 
 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 63/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice TV Handlová 
(monitorované dni: 6.8., 8.8.2005) 
Vysielateľ: SEPERDEO VITA TV s.r.o.  číslo licencie: T/111 
 
Uznesenie č. 05-17/19.588: 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. 63/2005/ TV o monitorovaní TV Handlová začína správne konanie voči vysielateľovi SEPERDEO 
VITA TV s.r.o.  vo veci možného porušenia § 16 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
že v dňoch 6.8.2005 a 8.8.2005 nebola televízna programová služba trvalo označená nezameniteľným 
obrazovým symbolom (logom). 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/595: 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: 25.10.2005                                                                                                        Z: PKO 
 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 64/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice Markíza 
(monitorovaný program/dni  13.9.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-17/20.589: 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. 64/05/TV o monitorovaní TV Markíza začína správne konanie voči vysielateľovi  MARKÍZA – 
SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že vysielateľ dňa  13.9.2005 o cca 19.15 h odvysielal v rámci programu „Televízne noviny“  
príspevok pod názvom „Nový seriál“, obsahujúci informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej 
reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/596: 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: 25.10.2005                                                                                                        Z: PKO 
 



 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 69/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV 
(monitorovaný program/dni: súvislé vysielanie: 1. a 2. 8. 2005) 
Vysielateľ: Milan Janovec – RTV, Pod zámkom 29, 976 13 Slovenská Ľupča 
číslo licencie: T/130
 
Uznesenie č. 05-17/21.590: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správa 
č.69/2005/TV o monitorovaní regionálnej televízie RTV začína správne konanie voči vysielateľovi 
Milan Janovec – RTV, Pod zámkom 29, Slovenská Ľupča vo veci možného porušenia § 16 písm. 
n) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 1.8. a 2.8.2005 nevysielal 24 hodín denne, 
čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať v súlade s udelenou licenciou.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/597: 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: LO 
 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1673/187-2005 sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Monk III.) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1673/187-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-17/22.591: 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. 1673/187-2005 začína správne konanie voči vysielateľovi  MARKÍZA – 
SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s neuplatnením Jednotného systému označovania programov v programe „Monk III, 4. časť“ 
odvysielanom dňa 17.7.2005 o cca 20.hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/598: 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: 25.10.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-17/599: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 19.10.2005         Z: PgO 
 



 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 1716/193-2005 a č.1610/183-2005 sťažovateľ: fyzické osoby  
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok: „Liečivé alebo škodlivé?“ zo dňa 1.7.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1716/193-2005 a č.1610/183-2005 smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-17/23.592: 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. 1716/193-2005, 1610/183-2005 začína správne konanie voči vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti príspevku „Liečivé alebo škodlivé?“ 
odvysielaného v spravodajskom programe Televízne noviny dňa 1.7.2005 o cca 19.00 hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/600: 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: 25.10.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-17/601: Kancelária Rady zašle sťažovateľom  informáciu o začatí správneho konania. 
T: 19.10.2005         Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č.1801/198-2005, 1802/199-2005 a 1853/203-2005  sťažovatelia: fyzické osoby 
(na vysielanie programu Večerníček z 20.8.,21.8. a 22.8.2005 ) 
Správa o šetrení sťažností č.1801/198-2005, 1802/199-2005 a 1853/203-2005 smerujúcich proti 
vysielaniu Slovenskej televízie. 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-17/24.593: 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 prešetrení sťažností č. 1801/198-2005,1802/199-2005 a 1853/203-2005 smerujúcich proti Slovenskej 
televízii začína správne konanie voči Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona, vo veci 
možného porušenia § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 20.8.2005, 
21.8.2005 a 22.8.2005 odvysielal program určený maloletým „Večerníček“ len v českom jazyku 
a nezabezpečil pri vysielaní tohto programu používanie štátneho jazyka v zmysle zákona č. 270/1995 
Z.z. o štátnom jazyku.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/602: 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: 25.10.2005         Z: PKO 
 
Uznesenie č. 05-17/24.594: 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 
prešetrení sťažností č. 1801/198-2005,1802/199-2005 a 1853/203-2005 smerujúcich proti Slovenskej 
televízii začína správne konanie voči Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona, vo veci 
možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 20.8.2005, 
21.8.2005 a 22.8.2005 odvysielal program určený maloletým „Večerníček“, pričom ho označil ako 
univerzálny program, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu jednotného systému označovania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/603: 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: 25.10.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-17/604: Kancelária Rady zašle sťažovateľom informáciu o začatí správnych konaní. 
T: 19.10.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 25/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č.1887/205-2005 a č.1972/212-2005 sťažovateľ: fyzické osoby  
(na vysielanie programu Televízne noviny, príspevok: „Zasadnutie republikovej rady ANO“ zo dňa 
4.9.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1887/205-2005 a č.1972/212-2005 smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-17/25.595: 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. 1887/205-2005, 1972/212-2005 začína správne konanie voči vysielateľovi  
MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s nezabezpečením nestrannosti a objektívnosti príspevku „Rokovanie republikovej 
rady ANO“ odvysielaného v spravodajskom programe Televízne noviny dňa 4.9.2005 o cca 19.00 
hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/605: 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: 25.10.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-17/606: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 19.10.2005         Z: PgO 
 



 
K bodu 26/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1584/182-2005 sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu Objektív, príspevok ,,Testovanie traktorov Plavecké podhradie 2004“ Správa 
o šetrení sťažnosti č. 1584/182-2005  smerujúcej proti vysielaniu TV Zobor 
Vysielateľ: SATRO, spol.s r.o., Bratislava číslo licencie: T/19 
 
Uznesenie č. 05-17/26.596: 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. 1584/182-2005 začína správne konanie voči vysielateľovi  SATRO spol. s r.o. vo 
veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že vysielateľ dňa 
 3.1.2005 odvysielal v rámci publicistického programu „Objektív“  príspevok pod názvom „Testovanie 
traktorov Plavecké Podhradie 2004“, obsahujúci informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej 
reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z.z.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/607: 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: 25.10.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-17/608: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 19.10.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 67/05/TV o monitorovaní vysielania TV Lokall  
(monitorované dni: 07., 08 a 09.09.2005) 
Vysielateľ: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec číslo licencie: T/127 
 
Uznesenie č. 05-17/27.597: 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. 67/2005/TV z monitorovania TV Lokall 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 7.9., 8.9. a 9.9.2005 vysielateľa KABEL 
TELEKOM, s. r. o., Lučenec, s licenciou č. T/127  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/609: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (KABEL TELEKOM, s. r. o., Lučenec) 
uznesenie Rady. 
T: 19.10.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 28/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1756/194-2005 sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Paľba, reportáž „Lazy sa pohli“) 



Správa o šetrení sťažnosti č. 1756/194-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-17/28.598: 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. 
1756/194-2005, 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. 05-17/610: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.10.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 29/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 127-PgO/O-789/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 315/39-2005 (bod 2 až 5) a 445/49-2005 (bod 1) 
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Slovensko hľadá Superstar“, 04. 02.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
 
Uznesenie č. 05-17/29.599: 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 v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 127-PgO/O-789/2005 STV 
 

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

tým, 
 
že dňa 4.2.2005 počas vysielania programu „Slovensko hľadá Superstar“ porušil povinnosť trvalo 
označiť na obrazovke svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom),   
 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/611: 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: 11.11.2005         Z: PKO 
 



Úloha č. 05-17/612: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.10.2005         Z: PgO 
 
 
K bodu 30/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 129-PgO/O-793/2005 zo dňa 19.04.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 315/39-2005 (bod 2 až 5) a 445/49-2005 (bod 1)  
(dodržiavanie §  34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(deň:  01.02.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
 
Uznesenie č. 05-17/30.600: 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. 129-PgO/O-793/2005 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia 
 

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

tým, 
 
že dňa 1.2.2005 po odvysielaní programu „Sme také, aké sme – Katarína Knechtová“ nezabezpečil, 
aby vysielanie reklamy bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od iných častí programovej služby tak, 
aby nebolo 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 ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 

Podľa ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS 
***05, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/613: Kancelária Rady v podľa ustanovenia § 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 Slovenskej televízii. 
T: 11.11.2005         Z: PKO 
Úloha č. 05-17/614: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.10.2005         Z: PgO 
 
 



K bodu 31/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 142-PgO/O-864/2005 zo dňa 10.05.2005 
Doplnenie: Správa č. 31/2005/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
(dodržiavanie §  35 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „MS ĽH 2005“, 30.04.2005 a 01.052005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
 
Uznesenie č. 05-17/31.601: 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 podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 142-PgO/O-864/2005, vysielateľ na základe zákona 
Slovenská televízia (ďalej len „účastník konania“) 
 

opakovane porušil 
 

§ 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 30.4.2005 počas prvej tretiny (v 3. min. 20. sek.) hokejového zápasu Slovensko – Bielorusko a 
dňa 1.5.2005 počas druhej tretiny (v 3. min. 1. sek.) zápasu Ukrajina – Švédsko odvysielal v reklamnej 
prestávke reklamu, ktorá zasahovala do priebehu zápasu po skončení reklamnej prestávky  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá  
 
podľa ustanovenia s § 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. pokuta je 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. 05-17/615: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 11.11.2005         Z: PKO 
 
 
K bodu 32/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 143-PgO/O-861/2005 zo dňa 10.05.2005 
Doplnenie: Správa č. 27/2005/TV o monitorovaní TV JOJ 
(dodržiavanie §  30 ods. 2 písm. d) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Šport“, 04.03.2005) 
ÚK: MAC TV, s. r. o., Bratislava  číslo licencie: T/39  
 



Uznesenie č. 05-17/32.602: 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. 143-PgO/O-861/2005 vedené voči spoločnosti MAC TV, s.r.o., podľa § 30 písm. h) zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/616: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania.
T: 11.10.2005         Z: PKO 
 
K bodu 33/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 141-PgO/O-855/2005 zo dňa 10.05.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 581/66-2005 
(dodržiavanie §  16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Reportéri“, 02. 03.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
 
Uznesenie č. 05-16/33.603: 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. 141-PgO/O-855/2005 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.  
 
Uuznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/617: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 11.11.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-17/618: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.10.2005         Z: PgO 
 
 
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  



 
Uznesenie č. 05-16/33.604: 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. 111-PgO/O-732/2005, spoločnosť MAC TV s.r.o.  
 
1.porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že dňa 15. 2. 2005 o cca 19.30-19.48 hod. odvysielal v spravodajskom programe „Noviny“ príspevok 
informujúci o psích zápasoch,  ktorý by mohol ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin 
maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav, 
 
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. h) 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 ***04, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2. opakovane porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na 
článok XI. Jednotného systému označovania programov 
 

tým, 
 
že dňa 15.2.2005 o cca 19.30-19.48 hod. odvysielal v spravodajskom programe „Noviny“ príspevok 
informujúci o psích zápasoch, v ktorom neuplatnil Jednotný systém označovania programov, pretože 
nezabezpečil, aby obrazové zábery, ktoré tvoria integrálnu súčasť informácie boli zobrazené v rozsahu 
nevyhnutnom pre pochopenie informácie, bez dôrazu na efekt šokovania, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 20.000,– Sk, slovom dvadsaťtisíc slovenských 
korún. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548. 



Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/619: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií – pokút a doručí ho účastníkovi konania 
spoločnosti MAC  TV, s.r.o.           
T: 11.11.2005         Z: PKO 
 
Úloha č. 05-17/620: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 19.10.2005         Z: PgO 
 
 
Rôzne/ 
 
1/ Materiál č. 5/PKO/2005 o ukladaní sankcií – pokút podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie Materiál č. 5/PKO/2005 o ukladaní sankcií – 
pokút podľa zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
 
2/ Informácia o súdnych konaniach 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o súdnych konaniach. 
 
 
3/ Odmeny členov Rady  v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac september 2005   
 
Uznesenie č. 05-17/35.605.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci SEPTEMBER 2005 a v  zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 
03.03.2004 rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac september 2005 v plnej výške všetkým členom 
Rady. 
 

Krátenie, resp. nevyplatenie odmeny bude zohľadnené v odmene za mesiac október 2005. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/621: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 09.11.2005         Z: OEV 
 
 
4/ Kontrolný monitoring. Návrhy na začatie správneho konania. 
 
4.1  Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
(monitorovaný program BIG BROTHER súboj/dňa 10.10.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-17/35.605.2: 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 podľa s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie 
voči vysielateľovi  MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia §19 ods. 1, § 20 
ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa  10.10.2005 o cca 19.45 h odvysielal 
program „BIG BROTHER súboj“. 



Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/622: 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: 25.10.2005         Z: PKO 
 
 
4.2  Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
(monitorovaný program Televízne noviny/dňa 08.10.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-17/35.605.3: 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 podľa s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie 
voči vysielateľovi  MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 5  a 
§ 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa  08.10.2005 o cca 19.18 h odvysielal 
v rámci programu „Televízne noviny“ príspevok s názvom „Prvý vzťah“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/623: 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: 25.10.2005         Z: PKO 
 
 
4.3  Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
(monitorovaný program BIG BROTHER súboj/dňa 05.10.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-17/35.605.4: 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., začína správne konanie 
voči vysielateľovi  MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. 
d/, § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa  05.10.2005 o cca 19.45 h 
odvysielal program „BIG BROTHER súboj“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/624: 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: 25.10.2005         Z: PKO 
 
 
4.4  Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
(monitorovaný program Vyvolení - Voľba/dňa 11.09.2005) 
Vysielateľ: MAC TV, s. r.o., Bratislava  číslo licencie: T/39 
 



Uznesenie č. 05-17/35.605.5: 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., začína správne konanie 
voči vysielateľovi  MAC TV, s. r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 až 5  zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 11.09.2005 o cca 20.10 h odvysielal programu „Vyvolení - Voľba“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/625: 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: 25.10.2005         Z: PKO 
 
4.5  Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Deň:  11.08.2005 
Vysielateľ: MAC TV, s. r.o., Bratislava  číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-17/35.605.6: 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., začína správne konanie 
voči vysielateľovi  MAC TV, s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 11.08.2005 odvysielal upútavku na program „Vyvolení“ bez uplatnenia 
Jednotného systému označovania programov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/626: 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: 25.10.2005         Z: PKO 
 
4.6  Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Deň:  03.09.2005 
Vysielateľ: MAC TV, s. r.o., Bratislava  číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-17/35.605.7: 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., začína správne konanie 
voči vysielateľovi  MAC TV, s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 03.09.2005 odvysielal upútavku na program „Vyvolení“ bez uplatnenia 
Jednotného systému označovania programov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-17/627: 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: 25.10.2005         Z: PKO 
 



 
V Bratislave, 11.10.2005 
 
 
 

Valéria Agócs 
  predsedníčka  

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overil: Prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 
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