
Zápisnica č. 20/2005 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa 22.11. 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/ Sťažnosť č. 2299/275-2005 
vo veci nefunkčnosti retransmisie programovej služby 
Prevádzkovateľ retransmisie: sťažnosť smeruje proti spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: FO        
 
3/ SK: 402-LO/D-2681/2005 
vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny technických parametrov 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava       
 
4/ SK: 403-LO/D-2281/2005 
vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny podielov programových typov 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava       
 
5/ SK: 400-LO/D-1965/2005 zo dňa 21.9.2005   
vo veci oznámenia zmeny údajov  z dôvodu zmeny v programovej štruktúre  (zmeny podielov 
programových typov a zmeny podielov vo verejnom záujme). 
ÚK: SERVIS SLOVAKIA, .s.r.o., Žilina      
 
6/ SK: 365-LO/O-R02/2005 a 361-LO/O-R07/2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové terestrálne vysielanie /93,9 MHz – Kuní Vrch – 
Lehota pod Vtáčnikom –Prievidza a 104,3 MHz – Trenčín  
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o, Chvojnica       
ÚP: 10.00 hod. 
 
7/ SK: 399-LO/D-2697/2005 zo dňa 09.11.2005 
vo veci žiadosti udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní  
vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/81 
ÚK: A.W.G., spol. s r.o., Trnava                  
        Harad, a.s., Bratislava 
ÚP: 10.20 hod 
 
8/ SK: 401-LO/D-2697/2005 zo dňa 09.11.2005 
vo veci žiadosti udelenie predbežného súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní  
vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Trnava                  
        Harad, a.s., Bratislava 
ÚP: 10.20 hod 
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9/ SK: 397-LO/D-1815/2005 zo dňa 09.09.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii č. R/47 z dôvodu zmeny podielov 
programových typov 
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava       
 
10/ SK: 398-LO/D-2725/2005 zo dňa 11.11.2005 
vo veci žiadosti udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu  
vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/41 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné     
        A.R.J., a.s., Banská Bystrica 
        MEDIA INVEST, spol. s r.o., Banská Bystrica 
ÚP: 10.40 hod.   
 
11/ SK: 374-LO/D-2580/2005 zo dňa 02.11.2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Radoslav Haring, Žarnovica       
ÚP: 11.30 hod 
 
12/ SK : 404-LO/D-2056/2005 zo dňa 30.09.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č. TKR/203 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb 
ÚK: SCC, s.r.o., Bratislava        
 
13/ SK: 405-LO/D-2613/2005 zo dňa 2.11.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie R/43 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
ÚK: BBC World Service, Slovak Section , London, UK    
 
14/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 95/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice TV Považie  
(monitorovaný program/dni 28.6., 1.7.2005) 
Vysielateľ: Elektrocentrum, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/156 
 
15/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 114/2005/TV o monitorovaní Televízie AVT Prievidza 
(monitorované dni: 28.9.2005 a 5.10.2005   ) 
Vysielateľ: Audio Video Transfer, v.o.s., Prievidza         číslo licencie: T/52 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 97/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice MUSICBOX a Naša 
(monitorovaný deň: 23.9.2005) 
Vysielateľ: CreaTV s.r.o., Košice                                číslo licencie: T/152 
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.  2102/230-2005                                                 sťažovateľ: fyzická osoba 
(na odvysielanie oznamu v programe Cigánky dňa 5.10.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.2102/230-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné               číslo licencie: T/41 
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
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Sťažnosť č. 2080/225-2005                                                    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programov - Tajomstvo môjho úspechu, Nepriestrelný mních) 
Správa o šetrení sťažnosti č.2080/225-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
 
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č.127/05/TV o monitorovaní vysielania MsTV Moldava – Szepsi VTV, STUDIO 7S 
(monitorované dni: 3., 10. a 17.10. 2005) 
Vysielateľ: MsTV Moldava – Studio 7S, s.r.o., Moldava nad Bodvou    číslo licencie: T/131 
 
20/ Šetrenie sťažnosti č.2192/250-2005 
Sťažnosť č. 2192/250-2005                                                         sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie programu  VyVolení  zo dňa 11.10.2005 
Správa o šetrení sťažnosti č.2192/250-2005  smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2147/232-2005                                         sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  O 5 minút 12) 
Správa o šetrení sťažnosti č.  2147/232-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava     
 
22/ Návrh na zastavenie správneho konania  
SK č.: 151-PgO/O-911/2005 zo dňa 24.05.2005 
Doplnenie: Správa č. 33/2005/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20ods. 3, 4, 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Mojsejovci“, 16.03.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                           číslo licencie T/41 
 
23/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 211-PgO/O-1023/2005 zo dňa 07.06.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 696/71-2005  
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Invázia do Ameriky“, 26.03.2005) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie T/39            
 
24/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 213-PgO/O-1024/2005 zo dňa 07.06.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 696/71-2005 
(dodržiavanie §  20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Invázia do Ameriky“, 27.03.2005) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                      číslo licencie T/39 
 
25/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 373-PgO/O-1890/2005 zo dňa 25.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 71/2005/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Sexi príbehy z mesta“, 21.09.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                          číslo licencie T/41 
ÚP: 11.00 hod. 
 
26/ Návrh na uloženie sankcií – pokút a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 377-PgO/O-1969/2005 zo dňa  08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 75/2005/TV z monitorovania TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
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(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj“, 08.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                         číslo licencie T/41 
ÚP: 11.15 hod. 
 
27/ Návrh na uloženie sankcií - pokút 
SK č.: 387-PgO/O-1979/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 107/2005/TV o monitorovaní TV Markíza 

(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj – Late Night“, 20.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie T/41 
ÚP: 11.15 hod. 
 
28/ Návrh na uloženie sankcií – pokút a upozornenia na porušenia zákona 
SK č.: 393-PgO/O-1985/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 102/2005/TV o monitorovaní TV Markíza 

(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. e), § 20 ods. 3, 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother - Súboj“, 26.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.     číslo licencie T/41 
ÚP: 11.15 hod. 
 
 
29/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní 
1/ Rádio Bojnice s.r.o, Chvojnica 10:00 hod. 
2/ Harad, a.s., Bratislava 10:20 hod. 
3/ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 10:40 hod. 
4/ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 11:00 hod. 
5/ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 11:15 hod. 
6/ Radoslav Haring, Žarnovica 11:30 hod. 
 

********* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 795 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
Rady sú splnené.  

 
Uznesenie č. 05-20/769: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Sťažnosť č. 2299/275-2005 
vo veci nefunkčnosti retransmisie programovej služby 
Prevádzkovateľ retransmisie: sťažnosť smeruje proti spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: FO        
 
Uznesenie č. 05-20/2.770: 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. 2299/275-2005 zo dňa 19.10.2005 a dospela k záveru, že sťažnosť bezodkladne postupuje Slovenskej 
obchodnej inšpekcii v zmysle ustanovenia § 9 druhá veta zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/796: Zaslať oznámenie o postúpení sťažnosti sťažovateľovi Jozefovi 
Čičmanovi, sťažnosť postúpiť na SOI a upovedomiť SAKT. 
T: 22.12.2005          Z: LO 
 
 
K bodu 3/ 
SK: 402-LO/D-2681/2005 
vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny technických parametrov 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-20/3.771: 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. 402-LO/D-2681/2005 zo dňa 08.11.2005 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 
2.15 mení a znie: 
 
„2.15  107,6 MHz   Bratislava - mesto 
 max. vyžiarený výkon  40 dBW (10 kW)  
 lokalita:   Bratislava 
 súradnice:   17 E 05 41 / 48 N 10 57 (WGS 84) 
 č. j.    4134/10/2005 zo dňa 20.10.2005“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/798: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 402-LO/D-
2681/2005, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22.12.2005          Z: LO 
 
 
K bodu 4/ 
SK: 403-LO/D-2281/2005 
vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny podielov programových typov 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
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Uznesenie č. 05-20/4.772: 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. 403-LO/D-2281/2005 vedenom vo veci oznámenia zmeny 
údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti: 
 
D.EXPRES, a.s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
 
po zistení a posúdení 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/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien sa časť III. 
mení a znie:  
 „III. 
 

Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby doručenej Rade 
dňa 18.10.2005: 
1. Programové typy:  

1. Spravodajstvo – min. 9,8 % 
2. Publicistika – min. 1 % 
-politická publicistika – 0,5 % 
-ostatná publicistika – min. 0,5 % 
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou- 
-detské programy – 0 %“ 
-náboženské programy – 0 % 
-literárno-dramatické programy – 0 % 
-zábavné programy- 0 % 
-hudobné programy- min. 2,3 % 

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: 
min. 10,2 % 

3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň 
určený z celkového vysielacieho času: 0 %“. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/799: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 403-LO/D-2281/2005 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 22.12.2005          Z: LO 
 
 
K bodu 5/ 
SK: 400-LO/D-1965/2005 zo dňa 21.9.2005   
vo veci oznámenia zmeny údajov  z dôvodu zmeny v programovej štruktúre  (zmeny podielov 
programových typov a zmeny podielov vo verejnom záujme). 
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ÚK: SERVIS SLOVAKIA, .s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 05-20/5.773: 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.“), podľa zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní (ďalej len “zákon č. 71/1967 Zb.”) v správnom konaní č.       400-LO/D-1965/2005 
zo dňa 21.09.2005 posúdila oznámenie o zmene licencie č. R/85   na rozhlasové vysielanie zo dňa 
19.11.2003  podľa § 51 ods.1 zákona č.308/2000 Z.z.  účastníka konania 
 
SERVIS SLOVAKIA, s.r.o. 
Námestie Ľudovíta Štúra 2 
010 01 Žilina 
 
z dôvodu zmeny podielov programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto 
 

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

mení 
 

licenciu č. R/85 na rozhlasové regionálne  vysielanie  nasledovne : 
 
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/85/2003 zo dňa 19.11.2003 v znení neskoršie vykonaných 
zmien sa menia a znejú takto: 
 
Článok III. , bod 1. sa mení a znie takto :  
 
„1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 11.10.2005 (č.d.p. 2155/2005) : 
 
Programové typy  ( 100 % ) :  
Spravodajstvo : min.2 % 
Publicistika :      
           1. Politická publicistika : 0 % 
           2. Ostatná publicistika  :  min. 7 % 
Dramaticky ucelené programy so stálou periodicitou 
           1. Detské programy : min. 2  % 
           2. Náboženské programy : min. 1% 
           3. Literárno – dramatické programy : 0%  
           4. Zábavné programy : min. 0% 
           5. Hudobné programy : min.3 %  
2. Podiel  programov vo verejnom záujme v programovej službe za bežný mesiac určený z celkového 
vysielacieho času :  min. 7 % 
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za bežný mesiac určený 
z celkového vysielacieho času : 0% 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/800: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č.400-LO/D-
1965/2005, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti SERVIS SLOVAKIA, s.r.o., Žilina, a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 22.12.2005          Z: LO 
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K bodu 6/ 
SK: 365-LO/O-R02/2005 a 361-LO/O-R07/2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové terestrálne vysielanie/93,9 MHz – Kuní Vrch – 
Lehota pod Vtáčnikom –Prievidza a 104,3 MHz – Trenčín  
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o, Chvojnica 
ÚP: 10.00 hod. 
 
V tejto veci sa uskutočnilo ústne pojednávanie, Rada bude vo veci rozhodovať na nasledujúcom 
zasadnutí. 
 
 
K bodu 7/ 
SK: 399-LO/D-2697/2005 zo dňa 09.11.2005 
vo veci žiadosti udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní  
vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/81 
ÚK: A.W.G., spol. s r.o., Trnava                  
        Harad, a.s., Bratislava 
ÚP: 10.20 hod 
 
Uznesenie č. 05-20/7.774: 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. 
399-LO/D-2697/2005 zo dňa 09.11.2005 s účastníkmi konania: 
 
A.W.G., spol. s r.o. 
Okružná 5 
917 01 Trnava 
 
a  
 
Harad, a.s.,  
ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 100% podielu na základnom imaní 
spoločnosti A.W.G, spol. s r.o., držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/81, doručenú Rade dňa 
09.11.2005 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 rozhlasové vysielanie č. R/81 
spoločnosti A.W.G, spol. s r.o., Trnava na nadobúdateľa – spoločnosť Harad, a.s. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 05-20/801: Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vyhotoví rozhodnutie v správnom 
konaní č. 399-LO/D-2697/2005 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 22.12.2005          Z: LO 
 
 
K bodu 8/ 
SK: 401-LO/D-2697/2005 zo dňa 09.11.2005 
vo veci žiadosti udelenie predbežného súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní  
vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Trnava                  
        Harad, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-20/8.775: 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. 
401-LO/D-2697/2005 zo dňa 09.11.2005 s účastníkmi konania: 
 
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. 
Priehradka 20 
036 01 Martin 
a  
Harad, a.s.,  
ul. Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 100% podielu na základnom imaní 
spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/84, 
doručenú Rade dňa 09.11.2005 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 rozhlasové vysielanie č. R/84 
spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Martin na nadobúdateľa – spoločnosť Harad, a.s., 
Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/802: Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vyhotoví rozhodnutie v správnom 
konaní č. 401-LO/D-2697/2005 a zašle ho účastníkom konania. 
T: 22.12.2005          Z: LO 
 
 
K bodu 9/ 
SK: 397-LO/D-1815/2005 zo dňa 09.09.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii č. R/47 z dôvodu zmeny podielov 
programových typov 
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava 
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Uznesenie č. 05-20/9.776: 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. 397-LO/D-1815/2005 zo dňa 09.09.2005  posúdila žiadosť 
o zmenu licencie č. R/47 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona 308/2000 Z.z. účastníka 
konania: 
 
Ragtime, spol. s r.o. 
Leškova 5 
811 04 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny podielov programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
rozhodnutie:  
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
mení 

 
licenciu č. R/47 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/47/95 zo dňa 21.12.1995 v znení neskorších zmien sa menia 
takto: 
Článok III., bod 1. znie : 

„1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 09.09.2005 (č.p.d. 1815/2005) 

 Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 1,8 % 
2. Publicistika: 2 % 
2.1 Politická publicistika: 0 % 
2.2 Ostatná publicistika: 2 % 

3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 96,2 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Športové programy: 0 % 

Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor. 
 

Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho 
času: 0 %“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/803: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 397-LO/D-
1815/2005, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 22.12.2005          Z: LO 
 
 
K bodu 10/ 
SK: 398-LO/D-2725/2005 zo dňa 11.11.2005 
vo veci žiadosti udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu  
vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/41 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné     
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        A.R.J., a.s., Banská Bystrica 
        MEDIA INVEST, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 05-20/10.777: 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. 
398-LO/D-2725/2005 zo dňa 11.11.2005 s účastníkmi konania: 

MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 334/18 
900 82 Blatné   
 
a 
 
A.R.J., a.s. 
Skuteckého 23 
974 01 Banská Bystrica  
 
a 
 

MEDIA INVEST, spol. s r.o. 
Skuteckého 23 
974 01 Banská Bystrica  
 

posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 4 % obchodného podielu v 
spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., držiteľa licencie na televízne vysielanie  č. T/41, 
doručenú Rade dňa 11.11.2005 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 podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

prerušuje 
 

správne konanie č. 398-LO/D-2725/2005 zo dňa 11.11.2005 vo veci žiadosti udelenie predchádzajúceho 
súhlasu s prevodom obchodného podielu vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/41 na dobu 
10 dní,  a 

 
vyzýva 

 
účastníka konania MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., aby v tejto lehote predložil svoju spoločenskú 
zmluvu spĺňajúcu požiadavku vymedzenú v § 47 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/804: Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vyhotoví rozhodnutie v správnom 
konaní č. 398-LO/D-2725/2005 a zašle ho účastníkom konania.  
T: 22.12.2005          Z: LO 
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K bodu 11/ 
SK: 374-LO/D-2580/2005 zo dňa 02.11.2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: Radoslav Haring, Žarnovica 
ÚP: 11.30 hod 
 
Uznesenie č. 05-20/11.778: 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. 374-LO/D-2580/2005, začatom 
dňa 02.11.2005, účastníka konania: 
    
Radoslav Haring 
Fraňa Kráľa 867/39 
966 81 Žarnovica 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
toto 

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

Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania 
  

u d e ľ u j e 
  
Radoslavovi Haringovi, Fraňa Kráľa 867/39, 966 81 Žarnovica 

  
licenciu č. T/176 

na televízne vysielanie  
  
na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto  podmienok: 

„I. 
            

(1)   Názov programovej služby: PANORÁMA 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)   Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
(4)   Územný rozsah vysielania: lokálny – mesto Žarnovica 
(5)   Jazyk vysielania: slovenský 
  

II. 
 
Právne skutočnosti fyzickej osoby: 
(1) Živnostenský list vydaný Okresným úradom, Odbor všeobecnej vnútornej správy, 

Žarnovica, sp. č.: Žo – 2000/06347/00002, reg. č. 375/2000 v znení zmien a doplnkov zo 
dňa 12.11.2003. 

(2) Osvedčenie o registrácií a pridelení daňového identifikačného čísla zo dňa 01.12.2003, č. 
osvedčenia: 688/230/23259/150/00Líš. 

 
III. 

 
Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 
dňa 02.11.2005 (č. podania 2580/2005):  
  

a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: 100 % 
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     2. Programy : 0 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 0 % 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 0 % 
3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy: min. 0 % 

  
1) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: 0 % 
2) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

verejnom záujme: 0 % 
3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

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

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

5) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby:  teletext nevysiela 

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

7) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
- VHS 

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov Roland Majkút – 
MLOK, Levice. 
 
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie        

retransmisie č. TKR/98 Roland Majkút – MLOK, Levice.“ 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/805: 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. 374-LO/D-2580/2005 zo dňa 
02.11.2005, zašle ho účastníkovi konania Radoslavovi Haringovi, Žarnovica a vyzve na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22.12.2005          Z: LO 
 
 
K bodu 12/ 
SK : 404-LO/D-2056/2005 zo dňa 30.09.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č. TKR/203 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb 
ÚK: SCC, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-20/12.779: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
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podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 zákona 
č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 404-LO/D-2056/2005 zo dňa 30.09.2005 posúdila oznámenie 
podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/203: 
 
SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o. 
Drieňova 34 
821 02 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto: 
rozhodnutie: 
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
mení 

 
registráciu retransmisie č. TKR/203 nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/203/2002 zo dňa 12.03.2002 v znení neskorších 
zmien sa menia takto:  

1.  V bode 4.1 KDS Senica sa do základnej a rozšírenej programovej ponuky dopĺňa programová 
služba: „AXN“ 

2. .V bode 4.2 KDS Komárno sa do základnej programovej ponuky dopĺňa programová služba: 
„AXN“ 

 V bode 4.2 KDS Komárno sa do rozšírenej programovej ponuky dopĺňa programová služba: „HBO“ 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/806: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
v správnom konaní č. 404-LO/D-2056/2005, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 22.12.2005          Z: LO 
 
 
K bodu 13/ 
SK: 405-LO/D-2613/2005 zo dňa 2.11.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie R/43 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
ÚK: BBC World Service, Slovak Section , London, UK  
 
Uznesenie č. 05-20/13.780: Rada rozhodla, že o tomto bode nebude hlasovať, rozhodovať o ňom bude 
na svojom najbližšom zasadnutí.  
 
Úloha č. 05-20/807: Kancelária Rady uskutoční vo veci ďalšie zisťovanie podkladov pre rozhodnutie.  
T: 22.12.2005          Z: LO 
 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 95/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice TV Považie  
(monitorovaný program/dni 28.6., 1.7.2005) 
Vysielateľ: Elektrocentrum, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/156 
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Uznesenie č. 05-20/14.781: 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., po 
prerokovaní Správy  č. 95/2005/TV o monitorovaní TV Považie začína správne konanie voči 
vysielateľovi Elektrocentrum, spol. s r. o., vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že vysielateľ dňa 1.7.2005 odvysielal v rámci programu „Poznáte nás?“ slovné 
a obrazové informácie o spoločnosti Sommir s.r.o., ktoré mohli byť skrytou reklamou podľa 
ustanovenia § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/808: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 22.12.2005          Z: PKO 
 
 
Uznesenie č. 05-20/14.782: 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., po 
prerokovaní Správy č. 95/2005/TV o monitorovaní TV Považie začína správne konanie voči 
vysielateľovi Elektrocentrum, spol. s r. o., vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že nezabezpečil, aby sponzorovaný program „For men“, ktorý odvysielal dňa 
1.7.2005 priamo nepodporoval predaj tovarov sponzora.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/809: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 22.12.2005          Z: PKO 
 
 
Uznesenie č. 05-20/14.783: 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., po 
prerokovaní Správy č. 95/2005/TV o monitorovaní TV Považie začína správne konanie voči 
vysielateľovi Elektrocentrum, spol. s r. o., vo veci možného porušenia § 33 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že v dňoch 28.6. 2005 o cca 18:01 hod. a 1.7.2005 o cca 17:43 hod. odvysielal 
reklamný šot predajne „Bonvin“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/810: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 22.12.2005          Z: PKO 
 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
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Správa č. 114/2005/TV o monitorovaní Televízie AVT Prievidza 
(monitorované dni: 28.9.2005 a 5.10.2005   ) 
Vysielateľ: Audio Video Transfer, v.o.s., Prievidza          číslo licencie: T/52 
 
Uznesenie č. 05-20/15.784: 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. 
114/2005/TV z monitorovania Televízie AVT Prievidza  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 5.10.2005 odvysielal časť austrálskeho dokumentárneho seriálu Hľadanie 
života po živote, čím porušil povinnosť vysielať v súlade s udelenou licenciou.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/811: 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 veci. 
T: 22.12.2005          Z: LO 
 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 97/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice MUSICBOX a Naša 
(monitorovaný deň: 23.9.2005) 
Vysielateľ: CreaTV s.r.o., Košice                                číslo licencie: T/152 
 
Uznesenie č. 05-20/16.785: 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., po 
prerokovaní Správy č. 97/2005/TV z monitorovania vysielania MUSICBOX a Naša začína správne 
konanie voči vysielateľovi CREA TV s.r.o. vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. k) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v súvislosti s trvalým neoznačovaním programovej 
služby nezameniteľným obrazovým symbolom logom. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/812: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 22.12.2005          Z: PKO 
 
 
Uznesenie č. 05-20/16.786: 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., po 
prerokovaní Správy č. 97/2005/TV z monitorovania vysielania MUSICBOX a Naša začína správne 
konanie voči vysielateľovi CREA TV s.r.o. vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. e) 
zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v súvislosti v súvislosti s neposkytnutím súvislého 
záznamu vysielania zo dňa 23.9.2005 na vyžiadanie Rady. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/813: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 22.12.2005          Z: PKO 
 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.  2102/230-2005                                                 sťažovateľ: fyzická osoba 
(na odvysielanie oznamu v programe Cigánky dňa 5.10.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.2102/230-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné              číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-20/17.788: 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., po 
prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2102/230-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v súvislosti s tým, 
že dňa 5.10.2005 počas vysielania programu „Cigánky“ odvysielal informáciu, ktorá mohla mať 
charakter vlastnej propagácie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 05-20/815: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 22.12.2005          Z: PKO 
 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2080/225-2005                                                    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programov - Tajomstvo môjho úspechu, Nepriestrelný mních) 
Správa o šetrení sťažnosti č.2080/225-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-20/18.789: 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. 
2080/225-2005, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. a uznala sťažnosť 
v časti týkajúcej sa programu Tajomstvo môjho úspechu v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 05-20/816: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti v zmysle 
prijatého uznesenia. 
T: 01.12.2005          Z: PgO 
 
 
Uznesenie č. 05-20/18.790: 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., po 
prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2080/225-2005 začína správne konanie voči vysielateľovi 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v súvislosti s tým, že dňa 1.10.2005 o cca 22.50 hod. 
odvysielal upútavkový blok počas programu Nepriestrelný mních.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/817: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 22.12.2005          Z: PKO 
 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.127/05/TV o monitorovaní vysielania MsTV Moldava – Szepsi VTV, STUDIO 7S 
(monitorované dni: 3., 10. a 17.10. 2005) 
Vysielateľ: MsTV Moldava – Studio 7S, s.r.o., Moldava nad Bodvou    číslo licencie: T/131 
 
Uznesenie č. 05-20/19.791: 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. 127/2005/TV z monitorovania vysielania MsTV 
Moldava – Szepsi VTV, STUDIO 7S konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 3.10, 10.10 
a 17. 10. 2005 vysielateľa MsTV Moldava – Studio 7S, s.r.o., Modava nad Bodvou, s licenciou č. T/131  
nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/819: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (MsTV Moldava – Studio 7S, s.r.o., Modava 
nad Bodvou,) uznesenie Rady. 
T: 01.12.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti č.2192/250-2005 
Sťažnosť č. 2192/250-2005                                                          sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie programu  VyVolení  zo dňa 11.10.2005 
Správa o šetrení sťažnosti č.2192/250-2005  smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.        číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-20/20.792: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“)  a 
podľa ustanovenia § 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 
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evidovanú pod č. 2192/250-2005, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť v zmysle 
§ 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/820: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 01.12.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2147/232-2005                                         sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  O 5 minút 12) 
Správa o šetrení sťažnosti č.  2147/232-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
 
Uznesenie č. 05-20/21.793: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len „zákon č. 152/1998 Z. z.“)  a 
podľa ustanovenia § 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. 2147/232-2005, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a 
uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/821: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 01.12.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 22/ 
Návrh na zastavenie správneho konania  
SK č.: 151-PgO/O-911/2005 zo dňa 24.05.2005 
Doplnenie: Správa č. 33/2005/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20ods. 3, 4, 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Mojsejovci“, 16.03.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                             číslo licencie T/41 
 
Uznesenie č. 05-20/22.794: 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. 151-
PgO/O-910/2005 vedené voči spoločnosti 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. 05-20/822: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
zastavenie konania účastníkovi konania  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
T: 22.12.2005          Z: PKO 
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K bodu 23/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 211-PgO/O-1023/2005 zo dňa 07.06.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 696/71-2005  

(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Invázia do Ameriky“, 26.03.2005) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                 číslo licencie T/39 
 
Uznesenie č. 05-20/23.795: 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. 211-PgO/O-1023/2005, spoločnosť MAC TV, s.r.o. Bratislava   
 

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

tým, 
 
že pri klasifikácií programu „Invázia do Ameriky“, odvysielaného dňa 26.3.2005 o cca 6:26 hod. 
neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 
zákona č. 308/2000 Z.z. určila Rada 
 
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. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 20.000,– Sk, slovom dvadsaťtisíc 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. 05-20/823: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22.12.2005          Z: PKO 
 
Úloha č. 05-20/824: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 01.12.2005          Z: PgO 
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K bodu 24/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 213-PgO/O-1024/2005 zo dňa 07.06.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 696/71-2005 
(dodržiavanie §  20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Invázia do Ameriky“, 27.03.2005) 
ÚK: MAC TV s.r.o.                                      číslo licencie T/39 
 
Uznesenie č. 05-20/24.796: 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. 213-PgO/O-1024/2005, spoločnosť MAC TV, s.r.o. Bratislava   
 

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

tým, 
 
že pri klasifikácií programu „Invázia do Ameriky“, odvysielaného dňa 27.3.2005 o cca 6:50 hod. 
neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 
zákona č. 308/2000 Z.z. určila Rada 
 
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. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške 20.000,– Sk, slovom dvadsaťtisíc 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. 05-20/825: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 22.12.2005          Z: PKO 
 
Úloha č. 05-20/826: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 01.12.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 25/ 
Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 373-PgO/O-1890/2005 zo dňa 25.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 71/2005/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Sexi príbehy z mesta“, 21.09.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                          číslo licencie T/41 
ÚP: 11.00 hod. 
 

 21



Uznesenie č. 05-20/25.797: 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. 373-PgO/O-1890/2005 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
 

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

tým, 
 
že dňa 21.9.2005 odvysielal o cca 01:55 hod. program „Sexi príbehy z mesta“, ktorý mohol narušiť 
fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých,  
 
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. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  5.000.000,– Sk, slovom päťmiliónov 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. 05-20/827: 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.,  Blatné 
T: 22.12.2005          Z: PKO 
 
 
K bodu 26/ 
Návrh na uloženie sankcií – pokút a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 377-PgO/O-1969/2005 zo dňa  08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 75/2005/TV z monitorovania TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj“, 08.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                         číslo licencie T/41 
ÚP: 11.15 hod. 
 
Uznesenie č. 05-20/26.798: 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. 377-Pgo/O-1969/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

opakovane porušil 
 

1. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 
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tým, 

 
že dňa 08.10.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program „Big Brother - Súboj“, 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 1.500.000,– Sk, slovom jedenmiliónpäťstotisíc  
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. 
 
 

2. povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 08.10.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program „Big Brother - Súboj“, pri ktorého zaradení do 
vysielania nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť pre maloletých,  
 

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. 
 
 

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

tým, 
 
že dňa 08.10.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program „Big Brother - Súboj“, pri ktorom neuplatnil 
Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia § 20 ods. 6 
určila Rada, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) 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. 05-20/828: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankciií a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 22.12.2005          Z: PKO 
 
 
K bodu 27/ 
Návrh na uloženie sankcií - pokút 
SK č.: 387-PgO/O-1979/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 107/2005/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj – Late Night“, 20.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o     číslo licencie T/41 
ÚP: 11.15 hod. 
 
Uznesenie č. 05-20/27.799: 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. 387-PgO/O-1979/2005 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

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

tým, 
 
že dňa 20.10.2005 o cca 22:00 hod. odvysielal program „Big Brother Súboj Late Night“, ktorý 
spôsobom svojho spracovania a svojím obsahom zasahoval do ľudskej dôstojnosti, 
 
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. g) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 50.000,– Sk, slovom päťdesiaťtisíc 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. 
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II. opakovane porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že pri klasifikácii programu „Big Brother Súboj Late Night“, odvysielaného dňa 20.10.2005 o cca 22:00 
hod., neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 
ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z. určila Rada, 
 
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. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 100.00,– 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. 05-20/829: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií – pokút a doručí ho účastníkovi konania spoločnosti 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.  
T: 22.12.2005          Z: PKO 
 
 
K bodu 28/ 
Návrh na uloženie sankcií – pokút a upozornenia na porušenia zákona 
SK č.: 393-PgO/O-1985/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 102/2005/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. e), § 20 ods. 3, 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother - Súboj“, 26.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.      číslo licencie T/41 
ÚP: 11.15 hod. 
 
V tejto veci sa uskutočnilo ústne pojednávanie, Rada sa rozhodla tento bod programu presunúť na svoje 
najbližšie zasadnutie.  
 
 
Rôzne/ 
 
1. Správa z medzinárodného odborného seminára Súčasnosť a budúcnosť verejnoprávneho 

rozhlasu na Slovensku 
 

Rada zobrala správu na vedomie. 
 
 
2. Informácia o rozsudku Krajského súdu v Trnave 
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Rada zobrala informáciu na vedomie. 
 
 
3. Prieskum plnenia povinnosti prevádzkovateľov retransmisie podľa § 17 ods. 1 písm. f) zákona 

č. 308/2000 Z. z. 
 

Uznesenie č. 05-20/29.800: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 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.“) 
ukladá Kancelárii Rady prešetriť u prevádzkovateľov retransmisie splnenie povinnosti podľa ust. § 17 
ods. 1 písm. f)  zákona č. 308/2000 Z.z., t.j. splnenie povinnosti zapísať si činnosť vykonávanú podľa 
zákona č. 308/2000 Z.z. ako predmet činnosti do obchodného registra; návrh na zápis činnosti je 
povinný podať prevádzkovateľ retransmisie najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o registrácii retransmisie. V súvislosti s vyššie uvedeným je potrebné požiadať o súčinnosť 
jednotlivé registrové súdy. 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/830: V prípade zistenia nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z ust. § 17 ods. 1 písm. f)  
zákona č. 308/2000 Z.z., Kancelária Rady predloží Rade správu o zániku registrácie retransmisie podľa 
ust. § 62 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. a upovedomí o tom dotknutého prevádzkovateľa retransmisie. 
T: 22.01.2005          Z: LO 
 
 
4. Správne konanie č. 409-LO/O-2069/2005 vo veci možného porušenia povinnosti podľa 

ustanovenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: C.E.N., Bratislava 

 
Uznesenie č. 05-20/29.801: 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 ( ďalej aj “zákon č. 308/2000 Z. z.”) v správnom konaní 
č. 409-LO/O-2069/2005 vo veci možného porušenia povinnosti podľa ustanovenia § 16 písm. o) zákona 
č. 308/2000 Z. z. spoločnosti  
 
C.E.N. s.r.o. 
Župné nám. 3 
831 03 Bratislava 
( ďalej len “účastník konania”) 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

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

zastavuje 
 
správne konanie č. 409-LO/O-2069/2005 vo veci možného porušenia povinnosti podľa ustanovenia § 16 
písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z., pretože odpadol dôvod  tohto konania začatého na podnet správneho 
orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 05-20/831: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 409-LO/O-
2069/2005 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti C.E.N. s.r.o., Bratislava. 
T: 22.12.2005          Z: LO 
 
 
5. Priebežné výsledky monitoringu vybraných rozhlasových a televíznych staníc v období 

volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (monitorované obdobie:  
9.11.- do 16.11.2005) 

 
Rada zobrala na vedomie Priebežné výsledky monitoringu vybraných rozhlasových a televíznych 

staníc v období volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (monitorované 
obdobie:  9.11.- do 16.11.2005) 
 
6. Reality show - návrhy uznesení (začatie správnych konaní) 
 
Uznesenie č. 05-20/29.802: 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 č. 126/2005/TV 
o monitorovaní vysielania televízie JOJ 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 12.10.2005 
odvysielal program „Vyvolení“ o cca 17.30 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/832: 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: 06.12.2005          Z: PKO 
 
 
Uznesenie č. 05-20/29.803: 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. 
128/2005/TV z monitorovania TV Markíza začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním programu „Big Brother súboj“ dňa 1.11.2005 o cca 19:45 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/833: 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: 06.12.2005          Z: PKO 
 
 
Uznesenie č. 05-20/29.804: 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. 
128/2005/TV z monitorovania TV Markíza začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním programu „Big Brother súboj-Late night,“ dňa 1.11.2005 o cca 22:50 hod.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/834: 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: 06.12.2005          Z: PKO 
 
 
Uznesenie č. 05-20/29.805: 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. 
136/05/TV z monitorovania TV Markíza začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním programu „Big Brother – súboj - Face to Face“ dňa 4.11.2005 o cca 22:03 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/835: 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: 06.12.2005          Z: PKO 
 
 
Uznesenie č. 05-20/29.806: 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. 
136/05/TV z monitorovania TV Markíza začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s odvysielaním programu „Big Brother – Súboj“ dňa 4.11.2005 o cca 19:46 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/836: 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: 06.12.2005          Z: PKO 
 
 
Uznesenie č. 05-20/29.807: 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. 
133/2005/TV z monitorovania TV Markíza začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s odvysielaním programu „Big Brother súboj-Face to Face,“ dňa 7.11.2005 o cca 21:55 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/837: 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: 6.12.2005          Z: PKO 
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Uznesenie č. 05-20/29.808: 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. 
133/2005/TV z monitorovania TV Markíza začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním programu „Big Brother súboj“ dňa 7.11.2005 o cca 19:30 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/838: 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: 6.12.2005          Z: PKO 
 
 
7. Návrh rozpočtu Rady na rok 2006 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje predložený návrh rozpočtu Rady na rok 2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/839: Kancelária Rady predloží návrh rozpočtu Rady pre vysielanie a retransmisiu 
Národnej rade Slovenskej republiky. 
T: ihneď         Z: OEV 
 
 
8. Mimoriadne odmeny členov Rady pre vysielanie a retransmisiu 
Uznesenie č. 05-20/29.809: Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v znení 
rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre 
všetkých členov Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - za výkon mimoriadnych prác pre 
Radu spojených predovšetkým s prácami súvisiacimi s uskutočnenými výberovými konaniami vo veci 
udelenia/zmeny licencií na rozhlasové a televízne vysielanie v mesiaci november 2005, za prípravy 
návrhu novely zákona č. 308/2000 Z. z. a za odbornú pomoc pri príprav návrhu rozpočtu Rady na rok 
2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-20/840: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien vo výplatnom termíne 
za mesiac november 2005.    
T: 08.12.2005          Z: OEV 
 
 
9. Návrh na odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
Uznesenie č. 05-20/29.810: Rada pre vysielanie a retransmisiu v zmysle čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 
3.03.2004 schvaľuje podľa § 20 ods. 1 písm. a/ zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa 
predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac november 2005.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 05-20/841: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnej odmeny riaditeľa Kancelárie vo 
výplatnom termíne za mesiac november 2005. 
T: 08.12.2005          Z: OEV 
 
 
 
V Bratislave, 22.11.2005 
 
 
 
 

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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