
Zápisnica č. 21/2005 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa 06.12. 2005 o 09:30 hod. v priestoroch Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overovateľ: Ing. Peter Abrahám 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 
 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ Oznámenie o zániku licencie č. T/159 na televízne vysielanie v KDS v Novej Dubnici 
ÚK: KRS, spol. s r.o., Nová Dubnica 
  
3/ SK: 407-LO/D-2760/2005  zo dňa 15.11.2005  
vo veci  zmeny registrácie retransmisie  č. TKR/229 z dôvodu  zmeny  ponuky programových služieb 
ÚK: SBD I., Košice 
  
4/ SK: 308-LO/D-2760/2005 zo dňa 08.11.2005 
vo veci možného porušenia § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča 
 
5/ SK: 356-LO/O-R02/2005 zo dňa 27.9.2005   
vo veci  žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové vysielanie (93,9 MHz-Prievidza) 
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o., Chvojnica 36, 972 13 

MAXMEDIA, s.r.o., Diakovská cesta 15, 927 01 Šaľa 
Martin Jursa, Malinovského 1158/21, 958 06 Partizánske 

 
6/ SK: 361-LO/O-R07/2005 zo dňa 27.09.2005 
 vo veci  žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové vysielanie (104,3 MHz – Trenčín) 
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o., Chvojnica 36, 972 13 
 
7/ SK: 220-LO/D-1350/2005 zo dňa 13.06.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/127 z dôvodu zmeny programovej 
skladby, podielov programových typov a podielu programov vo verejnom záujme - návrh na 
zastavenie správneho konania   
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Duklianskych hrdinov 2, 948 01 Lučenec 
 
8/ SK: 430-LO/D-2846/2005 zo dňa 23.11.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov 
 
9/ SK: 231-LO/D-1484/2005 zo dňa 30.06.2005 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie systémom KDS 
ÚK: ASYSTEM s.r.o., Poprad 
 
10/ SK: 434-LO/D-2884/2005 zo dňa 28.11.2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Levoča 
ÚK: TV Levoča, s.r.o, Levoča 



ÚP: 10:00 hod 
 
11/ SK: 218-LO/O-949/2002 
návrh na zastavenie správneho konania 
ÚK: Trnavatel, s.r.o., Trnava 
 
12/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 70/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice TV Markíza 
(monitorovaný program: Televízne noviny, príspevok: „Kto ušetril miliardy?“ z 26.10.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
13/ Kontrolný monitoring 
Správa č.137/05/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
(monitorovaný deň: 22.10.2005, Správy STV, príspevok Snem KDH) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.2002/219-2005      sťažovateľ: právnická osoba 
na vysielanie programu  Soňa Talk show 
Správa o šetrení sťažnosti č.2002/219-2005   smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava       číslo licencie T/39 
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.  2181/243-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  Správy STV, príspevok Podozrivé praktiky na úrade práce v Trnave) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2181/243-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.  2555/285-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2555/285-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
(na vysielanie programu  Správy STV, príspevok VÚC – spor o nové sídlo) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť  č.2109/231-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2109/231-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
(na vysielanie programu  Peniaze na ruku) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2222/262-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Počasie zo dňa 18.9.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2222/262-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1988/222-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Téma dňa, V politike zo dňa 25. a 26.9.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1988/22-2005 smerujúcej proti vysielaniu TA3 
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o., Bratislava     číslo licencie: T/125 
 
20/ Šetrenie sťažnosti 



Sťažnosť č.2384/267-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu K-Fun zo dňa 15.10.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2384/267-2005 smerujúcej proti vysielaniu Fun Radio 
Vysielateľ: Radio a.s., Bratislava      číslo licencie: R/71 
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1975/214-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Menu zo dňa 13. 9. 2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1975/214-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu, 
Rádia_FM 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
22/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona  
SK č.: 236-PgO/O-1255/2005 zo dňa 06.07.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 944/143-2005, 984/144-2005, 985/145-2005 a 986/146-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 17.04.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
23/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 256-PgO/O-1462/2005 zo dňa 30.08.2005 
Doplnenie: Správa č. 10/2005/Ro o monitorovaní rozhlasovej program. služby Rádio FAJN  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Medzi nami“, 09.04.2005) 
ÚK: SERVIS SLOVAKIA, s. r. o., Žilina     číslo licencie R/85            
 
24/ Návrh na uloženie sankcií – pokút a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 209-PgO/O-1022/2005 zo dňa 07.06.2005 
Doplnenie: Správa č. 35/2005/TV o monitorovaní televízie JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 1, § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Na paškál“, 27.04.2005) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava       číslo licencie T/39 
 
25/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty v časti týkajúcej sa § 19 ods. 1 a návrh na zastavenie 
správneho konania v časti týkajúcej sa § 20 ods. 3 až 5. 
SK č.: 230-PgO/O-1161/2005 zo dňa 21.06.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 929/139-2005, 930/140-2005 a 931/141-2005 
(dodržiavanie § 19 ods. 1, § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Mojsejovci hotline“, 20.04.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
26/ 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: 10.20 hod.   
 
27/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní 
1) TV Levoča, s.r.o, Levoča    10:00 hod. 
2) MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 10:20 hod.    
    A.R.J., a.s., Banská Bystrica 



    MEDIA INVEST, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 

 
***************** 

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 841 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
zasadnutia Rady sú splnené.  
 
Uznesenie č. 05-21/811: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 2/ 
Oznámenie o zániku licencie č. T/159 na televízne vysielanie v KDS v Novej Dubnici 
ÚK: KRS, spol. s r.o., Nová Dubnica 
 
Uznesenie č. 05-21/2.812: Rada pre vysielanie 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) zobrala na vedomie informáciu o zániku licencie na televízne  vysielanie č. T/159 držiteľa licencie 
KRS, spol. s r.o., Nová Dubnica ku  dňu 09.07.2005 podľa § 53 písm. f/ zákona č. 308/2000 Z.z., 
z dôvodu, že vysielateľ nezačal vysielať v  lehote  360 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia o udelení licencie č. T/159.  
   
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/842: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
písomne oznámi spoločnosti KRS, spol. s r.o., Nová Dubnica  zánik licencie v zmysle zákona č. 
308/2000 Z.z. 
T: 06.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 3/ 
SK: 407-LO/D-2760/2005  zo dňa 15.11.2005  
vo veci  zmeny registrácie retransmisie  č. TKR/229 z dôvodu  zmeny  ponuky programových služieb 
ÚK: SBD I., Košice 
 
Uznesenie č. 05-21/3.813: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z.  o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 407-LO/D- 2760/2005 zo dňa 15.11.2005, posúdila  
oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/229, doručeného z dôvodu zmeny  ponuky 
programových služieb účastníkom  konania: 
 
Stavebné bytové družstvo I., Košice 
Vojenská 14 
040 01   Košice 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 



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

  
m e n í 

 
registráciu retransmisie č. TKR/229. 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/229/2004 zo dňa 23.03.2004 sa menia takto: 
 
V bode 4.,  v časti: televízne programové služby sa  programová ponuka mení takto: „Vypúšťa sa 
programová služba RTVi a  dopĺňa  sa text  M 1.“   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/843: 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/229   v SK č. : 407-LO/D-2760/2005, zašle ho 
účastníkovi konania a  vyzve účastníka konania  (SBD I., Košice) na úhradu správneho poplatku. 
T: 06.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 4/ 
SK: 308-LO/D-2760/2005 zo dňa 08.11.2005 
vo veci možného porušenia § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: Milan Janovec – RTV, Slovenská Ľupča 
 
Uznesenie č. 05-21/4.814: 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: 
 
Milan Janovec – RTV 
Pod zámkom 29 
976 13 Slovenská Ľupča 
 

porušil § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.) 
 

za čo mu ukladá 
 

v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 9 zákona 
č. 308/2000 Z. z.  sankcia - pokuta 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. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS 268.  
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/844: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 308-LO/O-
1813/2005 a zašle ho účastníkovi konania Milanovi Janovcovi – RTV, Slovenská Ľupča. 
T: 06.01.2006          Z: LO 
 
 



K bodu 5/ 
SK: 356-LO/O-R02/2005 zo dňa 27.9.2005   
vo veci  žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové vysielanie (93,9 MHz-Prievidza) 
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o., Chvojnica 36, 972 13 

MAXMEDIA, s.r.o., Diakovská cesta 15, 927 01 Šaľa 
Martin Jursa, Malinovského 1158/21, 958 06 Partizánske 

 
Uznesenie č. 05-21/5.815: Rada pre vysielanie 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 356-LO/O-
R02/2005   začatom dňa 27.09.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníkov konania: 

  
Rádio Bojnice, s.r.o.,  
972 13 Chvojnica  36 
 
MAXMEDIA, s.r.o. 
Diakovská cesta 15 
927 01 Šaľa 
  
Martin Jursa 
Malinovského 1158/21 
958 06 Partizánske 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
prideľuje frekvenciu 93,9 MHz Prievidza 

  
žiadateľovi o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie, spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o., Chvojnica      
                                                                                 

a 
 

podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

I. udeľuje 
 

licenciu na prevádzkovanie rozhlasového vysielania č. R/92 nasledovne: 
  
Podmienky licencie ako súčasť tohto rozhodnutia sú nasledovné : 
 

1. Názov programovej služby: BETA RÁDIO 
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: na 6 rokov od 

nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie č. R/XY/2005 zo dňa 
08.11.2005 

3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelené frekvencie: 93,9 MHz, Prievidza 



 
II. 

 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 

hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, 
spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o., vložka číslo 16118/R, zo dňa 20.10.2005 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín spoločnosti Rádio Bojnice s r.o., 
vložka číslo 16118/R, zo dňa 20.10.2005 

 
III. 

 
1. Navrhovaná programová skladba vysielania, vrátane údajov o častiach programovej  služby, ktoré 

by mali byť preberané od iných vysielateľov:  
Viď programová štruktúra BETA RÁDIA  zaslaná dňa 20.10.2005 (č. p. d. 2313/2005),  

2. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby  doručenej Rade 
dňa 20.10.2005 (č. p. d. 2313/2005): 

      Programové typy: 
1. Spravodajstvo - min. 2 % 
2. Publicistika:  

2.1.politická publicistika   -  0 % 
2.2. ostatná publicistika  - min. 1,2 % 

3. Dramaturgický ucelené programy so stálou periodicitou: 
3.1. detské programy  - min. 0,8 %  
3.2. náboženské programy -  0 % 
3.3. literárno– dramatické programy  -  0 % 
3.4. zábavné programy   - min. 14 % 
3.5. hudobné programy   - min. 50 % 

3. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 4 % 
4. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa  v programovej službe za týždeň určený 

z celkového vysielacieho času: 0 % 
 

IV. 
 

1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: videokazeta 
VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni, alebo nosiče CD vo formáte 
MPEG-3, v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov 

2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. 
Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným úradom SR dňa 30.06.2000, 
ktorým sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového spektra Slovenskej republiky 
prideľuje: 

 
Frekvencia: 93,9 MHz 
Lokalita: Lehota pod Vtáčnikom 
Oblasť pokrytia: Prievidza a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice:  18 E 37 42 48 N 38 55 
Číslo frekvenčného listu: 6128/SKS-00 

 
3. Špecifikácia RDS: 

Programová identifikácia   PI     (áno) 
Identifikácia dopravného vysielania  TP  (áno) 
Alternatívne frekvencie   AF  (nie) 
Typ programu   PTY  (áno) 



Identifikácia dopravného hlásenia  TA  (áno) 
Informácie o vysielacích sieťach  EON  (áno) 
Číslo programu  PIN   (áno) 
Identifikácia spôsobu dekódovania  DI  (áno) 
Prepínač hudba/reč   M/S     (áno) 
Textový kanál RT (áno) 
Hodiny a dátum CT (áno) 
Meno programového okruhu PS (**BETA**) 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete (áno)“ 

 
         

II. zamieta 
  

žiadosti účastníkov konania: MAXMEDIA, s.r.o., Diakovská cesta 15, 927 01 Šaľa a Martin Jursa, 
Malinovského 1158/21, 958 06 Partizánske 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/845: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné  rozhodnutie, zašle ho účastníkom konania v SK č.356-LO/O-R02/2005, spol. Rádio 
Bojnice s.r.o. a vyzve účastníka, ktorému bolo vyhovené na úhradu správneho poplatku  
T: 06.01.2006          Z: LO 
 
K bodu 6/ 
SK: 361-LO/O-R07/2005 zo dňa 27.09.2005 
 vo veci  žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové vysielanie (104,3 MHz – Trenčín) 
ÚK: Rádio Bojnice s.r.o., Chvojnica 36, 972 13 
 
Uznesenie č. 05-21/6.816: Rada pre vysielanie 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 361-LO/O-
R07/2005  začatom dňa 27.09.2005 posúdila žiadosť o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové 
vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
 
Rádio Bojnice s.r.o. 
Chvojnica 36 
972 13 Chvojnica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
prideľuje frekvenciu 104,3 MHz Trenčín 

 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/92, spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o., Chvojnica 

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

 
mení 

 



licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/92 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/92/2005 zo dňa 08.11.2005 sa mení a dopĺňa takto: 

 
1. V Čl. I.,  v bode 6. Pridelená frekvencia  sa vkladá text: 

  „  104,3 MHz - Trenčín “ 
2.  V Čl. IV.  sa  doterajší bod   2  prečísluje ako podbod 2.1 a dopĺňa  sa podbod 2.2. ktorý znie: 

 „ 2.2       Frekvencia: 104,3 MHz  Bratislava 
                    Lokalita:   Trenčín 
                    Frekvenčný list:  3706/10/2005 zo dňa 28.09.2005“  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/846: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
vyhotoví písomné rozhodnutie, zašle ho účastníkom konania v SK: č. 361-LO/O-R07/2005, spol. 
Rádio Bojnice s.r.o. a vyzve účastníka na úhradu správneho poplatku  
T: 06.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 7/ 
SK: 220-LO/D-1350/2005 zo dňa 13.06.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/127 z dôvodu zmeny programovej 
skladby, podielov programových typov a podielu programov vo verejnom záujme - návrh na 
zastavenie správneho konania   
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Duklianskych hrdinov 2, 948 01 Lučenec 
 
Uznesenie č. 05-21/7.817: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/19767 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 220-
LO/D-1350/2005 zo dňa 13.6.2005 vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie účastníka 
konania:  
 
KABEL TELEKOM, s.r.o.,  
Kolonáda 6  
948 01 Lučenec 
 
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. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
 

z a s t a v u j e 
 
správne konanie č. 220-LO/D-1350/2005 zo dňa 13.6.2005 vo veci žiadosti o zmenu licencie č.T/127 
na televízne vysielanie doručenej z dôvodu zmeny programovej skladby vysielateľa, pretože účastník 
konania, spoločnosť KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec, v Radou určenej lehote neodstránil 
nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia konania riadne poučený. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/847: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 220-LO/D-
1350/2005 účastníkovi konania, spol. KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec. 
T: 06.01.2006          Z: LO 



 
 
K bodu 8/ 
SK: 430-LO/D-2846/2005 zo dňa 23.11.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov 
 
Uznesenie č. 05-21/8.818: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 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. 430-LO/D-2846/2005 zo 
dňa 23.11.2005 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/34 z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb a zmeny počtu prípojok účastníka konania: 

 
TATRA TEMEX CABLE, a.s. 
Legionárov 5 
080 01 Prešov 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/34 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/34/1995 zo dňa 10.05.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia takto: 
 

1. bod 3. znie: „Počet prípojok: 
          3.1. KDS Exnárova 36, Prešov              4420 
          3.2. KDS Vl. Clementisa 16, Prešov     4224 
          Počet prípojok celkom:                          8644“  

      
2. bod 4. Ponuka programových služieb znie: 
„4.1. hl. stanica: KDS Exnárova 36 

  základný súbor: 
  televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, 
MUSIC BOX, NAUTIK TV, INFOKANÁL TEMEX TV, ČT 1, ČT 2, ČT 24, 
PRIMA, CS Film, Galaxie Sport, Hallmark, Eurosport, Discovery, Cartoon Network, 
MTV Europe, BBC World, TV 5, CNN, VH 1, Reality TV, Minimax, AB Moteurs, 
AB Sat, Viasat Explorer, Viasat History, Mezzo, Chasse et Peche, DSF, PRO 7, Tele 
5, Enter film 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, 
Rádio_FM; RÁDIO VÝCHOD, RÁDIO TWIST, Rádio FLASH, rádio OKEY 

 
4.2. hl. stanica: KDS Vl. Clementisa 16 

základný súbor: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, 

MUSIC BOX, NAUTIK TV, INFOKANÁL TEMEX TV, ČT 1, ČT 2, ČT 24, 
PRIMA, CS Film, Galaxie Sport, Hallmark, Eurosport, Discovery, Cartoon Network, 
MTV Europe, BBC World, TV 5, CNN, VH 1, Reality TV, Minimax, AB Moteurs, 



AB Sat, Viasat Explorer, Viasat History, Mezzo, Chasse et Peche, DSF, PRO 7, Tele 
5, Enter film 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, 
Rádio_FM; RÁDIO VÝCHOD, RÁDIO TWIST, Rádio FLASH, rádio OKEY” 
 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/848: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o oznámení registrácie retransmisie č. TKR/34 v SK: 430-
LO/D-2846/2005 zo dňa 23.11.2005 účastníkovi konania (TATRA TEMEX CABLE, a.s.) a vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 06.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 9/ 
SK: 231-LO/D-1484/2005 zo dňa 30.06.2005 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie systémom KDS 
ÚK: ASYSTEM s.r.o., Poprad 
 
Uznesenie č. 05-21/9.819: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 
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 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla takto: v správnom konaní č. 231-LO/D-
1484/2005, začatom dňa 30.06.2005 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v káblovom 
distribučnom systéme (ďalej len “KDS”) v obci Utekáč účastníka konania: 
 
ASYSTEM spol. s r.o. 
Letná 3369/19 
058 01 Poprad 
 
posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 30.06.2005 a vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 
Z.z. 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/246 

  
za nasledujúcich podmienok: 
  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia (v zmysle splnenia oznamovacej 

povinnosti v súlade s ustanovením § 14 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z.) 
    - hlavná stanica – lokalita: Kultúrne stredisko pri OcÚ Utekáč, obec Utekáč, okres Poltár 
  

2. územný rozsah vysielania: obec Utekáč 
  
3. počet prípojok: 191 
 

4. ponuka programových služieb:  
  
Základná programová ponuka: 

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, TV O, 
ARTE, PRO 7 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; RTI, rádio 
OKEY 

 
Uznesenie bolo prijaté. 



 
Úloha č. 05-21/849: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 231-LO/D-1484/2005 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (ASYSTEM spol. s r.o., Poprad) a vyzve na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 06.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 10/ 
SK: 434-LO/D-2884/2005 zo dňa 28.11.2005 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v meste Levoča 
ÚK: TV Levoča, s.r.o, Levoča 
ÚP: 10:00 hod 
 
Uznesenie č. 05-21/10.820: 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. 434-LO/D-2884/2005 začatom dňa 
28.11.2005, účastníka konania: 
 
TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným 
Jána Francisciho 170/32 
054 01 Levoča 
  
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 
 
spoločnosti TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným, Jána Francisciho 170/32, 054 01 Levoča 
 

licenciu č. T/177  
na televízne vysielanie  

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

„I. 
(1)   Názov programovej služby: TV Levoča 
(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 Levoča 
(5)   Jazyk vysielania: slovenský 
  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
(1)  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 
17339/V, Oddiel Sro, zo dňa 25.11.2005 
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 17339/V, Oddiel Sro, zo dňa 
25.11.2005 
 

III.   



1)      Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 28.11.2005 (č. podania 2884/2005):  

  
a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max. 99,27 % 
     2. Programy : min 0,73  % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 100 % 

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: min 0,73 % 
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: 
- nosiče DVD-R, VHS 

  
IV. 

1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov spoločnosti KABEL 
TELEKOM s.r.o., Lučenec. 
 
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie        

retransmisie č. TKR/179 spoločnosť KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec. 
 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/850: 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. 434-LO/D-2884/2005, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti TV Levoča, spoločnosť 
s ručením obmedzeným, Levoča. 
T: 06.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 11/ 
SK: 218-LO/O-949/2002 
návrh na zastavenie správneho konania 



ÚK: Trnavatel, s.r.o., Trnava 
 
Uznesenie č. 05-21/11.821: 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. 218-LO/O-949/2002 zo dňa 18.03.2003 vo veci uloženia sankcie podľa 
ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. – upozornenie na porušenia zákona 
účastníkovi konania: 

 
Trnavatel, spol s r.o.,  
Štefánikova 19 
917 01 Trnava 
 
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. 218-LO/O-949/2002 zo dňa 18.03.2003, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/851: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zastavení správneho konania č. 218-LO/O-949/2002 zo dňa 
18.03.2003 a zašle ho účastníkovi konania (Trnavatel, spol. s r.o., Trnava). 
T: 06.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 70/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice TV Markíza 
(monitorovaný program: Televízne noviny, príspevok: „Kto ušetril miliardy?“ z 26.10.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-21/12.822: 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. 70/2005/TV o monitorovaní televízneho vysielania TV Markíza začína správne konanie voči 
vysielateľovi  vo veci možného porušenia § 16 písm. b ) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, 
že v spravodajskom programe „Televízne noviny“ zo dňa 26.10.2005 odvysielal príspevok „Kto 
ušetril miliardy?“, v ktorom nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/852: 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: 31.12.2005          Z: PKO 
 
 
K bodu 13/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.137/05/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
(monitorovaný deň: 22.10.2005, Správy STV, príspevok Snem KDH) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-21/13.823: 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. 137/05/TV o monitorovaní Slovenskej 
televízie konštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 22.10.2005 vysielateľa Slovenská 
televízia – vysielateľ na základe zákona nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.2002/219-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu  Soňa Talk show 
Správa o šetrení sťažnosti č.2002/219-2005   smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava       číslo licencie T/39 
 
Uznesenie č. 05-21/14.824: 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. 2002/219-2005 začína správne konanie voči MAC TV s.r.o.  vo veci možného 
porušenia § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nesprávnym označením programu 
„Soňa Talk show“ jednotným systémom označovania programov a jeho možným nesprávnym 
zaradením do vysielania pred 22.00 hodinou dňa 21.9.2005 o cca 15.40 hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/853: 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: 31.12.2005          Z: PKO 
 
Úloha č. 05-21/854: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 15.12.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.  2181/243-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  Správy STV, príspevok Podozrivé praktiky na úrade práce v Trnave) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2181/243-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 



Uznesenie č. 05-21/15.825: 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. 
2181/243-2005, vedenú voči vysielateľovi Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona a 
uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/855: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.  2555/285-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2555/285-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
(na vysielanie programu  Správy STV, príspevok VÚC – spor o nové sídlo) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-21/16.826: 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. 
2555/285-2005, vedenú voči vysielateľovi Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona a 
uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/856: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť  č.2109/231-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2109/231-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
(na vysielanie programu  Peniaze na ruku) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-21/17.827: 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. 
2109/231-2005, vedenú voči vysielateľovi Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona a 
uznala sťažnosť, v časti týkajúcej sa ochrany maloletých a najmä možného porušenia § 20 ods. 3 a 5 
zákona č. 308/2000 Z.z., v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 



Úloha č. 05-21/857: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti a postúpi 
sťažnosť v časti, v ktorej Rada nie je vecne príslušná na jej vybavenie, vecne príslušnému orgánu. 
T: 15.12.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2222/262-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Počasie zo dňa 18.9.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2222/262-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-21/18.828: 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. 
2222/262-2005, 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. 05-21/858: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1988/222-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Téma dňa, V politike zo dňa 25. a 26.9.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1988/22-2005 smerujúcej proti vysielaniu TA3 
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o., Bratislava     číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 05-21/19.829: 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. 
1988/222-2005, vedenú voči vysielateľovi C.E.N., spol. s r. o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona 
č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/859: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2384/267-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu K-Fun zo dňa 15.10.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2384/267-2005 smerujúcej proti vysielaniu Fun Radio 
Vysielateľ: Radio a.s., Bratislava      číslo licencie: R/71 
 



Uznesenie č. 05-21/20.830: 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. 
2384/267-2005, vedenú voči vysielateľovi RADIO a. s. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/860: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1975/214-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Menu zo dňa 13. 9. 2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1975/214-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu, 
Rádia_FM 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-21/21.831: 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. 
1975/214-2005, vedenú voči vysielateľovi Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona a 
uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/861: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2005          Z: PgO 
 
 
K bodu 22/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona  
SK č.: 236-PgO/O-1255/2005 zo dňa 06.07.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 944/143-2005, 984/144-2005, 985/145-2005 a 986/146-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Televízne noviny“, 17.04.2005)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-21/22.832: 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. 236-PgO/O-1255/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

porušil 
 

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



tým, 
 
že nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť a neoddelil názory a hodnotiace komentáre od informácií 
spravodajského charakteru v príspevku „Meškajúce štipendiá“ odvysielanom dňa 15.4.2005 
v spravodajskom programe „ Televízne noviny“, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/862.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA 
– SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 06.01.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 05-21/862.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2005          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 05-21/22.833: 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. 236-PgO/O-1255/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť a neoddelil názory a hodnotiace komentáre od informácií 
spravodajského charakteru v príspevku v príspevku „Nervozita stúpa“ odvysielanom dňa 17.4.2005 
v spravodajskom programe „ Televízne noviny“, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 05-21/863.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA 
– SLOVAKIA, spol. s r.o. 



T: 06.01.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 05-21/863.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2005          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 05-21/22.834: 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. 236-PgO/O-1255/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť a neoddelil názory a hodnotiace komentáre od informácií 
spravodajského charakteru v príspevku v príspevku „Zaplatí“ odvysielanom dňa 18.4.2005 
v spravodajskom programe „Televízne noviny“, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/864.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA 
– SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 06.01.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 05-21/864.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2005          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 05-21/22.835: 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. 236-PgO/O-1255/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

porušil 
 

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

tým, 
 



že nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť a neoddelil názory a hodnotiace komentáre od informácií 
spravodajského charakteru v príspevku v príspevku „Súkromný rozhovor?“ odvysielanom dňa 
19.4.2005 v spravodajskom programe „ Televízne noviny“, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/865.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA 
– SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 06.01.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 05-21/865.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.12.2005          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 256-PgO/O-1462/2005 zo dňa 30.08.2005 
Doplnenie: Správa č. 10/2005/Ro o monitorovaní rozhlasovej program. služby Rádio FAJN  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Medzi nami“, 09.04.2005) 
ÚK: SERVIS SLOVAKIA, s. r. o., Žilina     číslo licencie R/85 
 
Uznesenie č. 05-21/23.836: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 256-PgO/O-1462/2005 spoločnosť SERVIS SLOVAKIA, s.r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 9.4.2005 odvysielal v rámci programu „Medzi nami“ slovné informácie o výrobkoch značky 
„MEXX“, ktoré boli skrytou reklamou v zmysle § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

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



Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/866: 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 SERVIS 
SLOVAKIA, s.r.o. 
T: 06.01.2006          Z: PKO 
 
 
K bodu 24/ 
Návrh na uloženie sankcií – pokút a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 209-PgO/O-1022/2005 zo dňa 07.06.2005 
Doplnenie: Správa č. 35/2005/TV o monitorovaní televízie JOJ 
(dodržiavanie § 19 ods. 1, § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Na paškál“, 27.04.2005) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava       číslo licencie T/39 
 
Uznesenie č. 05-21/24.837: 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. 209/PgO/O-1022/2005 spoločnosť MAC TV s.r.o., Bratislava  
 

I. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 27.4.2005 o cca 21.54 hod. odvysielal program „Na paškál“, ktorý spôsobom svojho 
spracovania  a svojím obsahom zasiahol do  ľudskej dôstojnosti a základných práv a slobôd iných,  
 
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) vo výške 30.000,– Sk, slovom tridsaťtisíc 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. 
 

 
II. 

 
porušil 

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

 



tým, 
 
že dňa 27.4.2005 o cca 21.54 hod. odvysielal program „Na paškál“, ktorý by mohol ohroziť psychický 
a morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie a emocionálny stav    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 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 50.000,– Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 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. 
 

III. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 27.4.2005 o cca 21.54 hod. odvysielal program „Na paškál“, pri ktorého zaradení do vysielania 
nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť pre maloletých, 
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.,  sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

IV. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 27.4.2005 o cca 21.54 hod. odvysielal program „Na paškál“, v ktorom nesprávne uplatnil 
Jednotný systém označovania programov určený Radou, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 



 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3 
písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z., vo výške 50.000,– Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 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. 05-21/867: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania MAC TV s.r.o., 
Bratislava. 
T: 06.01.2006          Z: PKO 
 
 
K bodu 25/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty v časti týkajúcej sa § 19 ods. 1 a návrh na zastavenie správneho 
konania v časti týkajúcej sa § 20 ods. 3 až 5. 
SK č.: 230-PgO/O-1161/2005 zo dňa 21.06.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 929/139-2005, 930/140-2005 a 931/141-2005 
(dodržiavanie § 19 ods. 1, § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Mojsejovci hotline“, 20.04.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-21/25.838: 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. 230-PgO/O-1161/2005 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
Blatné 
 

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

tým, 
 
že dňa 20.4.2005 o cca 21.20 hod. odvysielal program „Mojsejovci hot line“, 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 200.000,– Sk, slovom dvestotisíc slovenských 
korún. 
 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548. 



 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/868: 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: 06.01.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 05-21/25.839: 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. 230-PgO/O-1161/2005 vedené voči MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., v časti týkajúcej 
sa možného porušenia § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z.z., 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. 05-21/869.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi zastavenie konania účastníkovi konania  Markíza – Slovakia, spol. s r.o. 
T: 06.01.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 05-21/869.2:Kancelária Rady oznámi sťažovateľom výsledok prešetrenia sťažnosti v zmysle 
prijatých uznesení. 
T: 15.12.2005          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
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: 10.20 hod.   
 
Uznesenie č. 05-21/26.840: 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  
 

udeľuje predchádzajúci súhlas  
 

s prevodom 4% obchodného podielu držiteľa licencie na televízne vysielanie č. T/41, spoločnosti 
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, ktorý prevedie spoločnosť A.R.J., a.s., Banská Bystrica 
na spoločnosť MEDIA INVEST, spol. s r.o., Banská Bystrica. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 05-21/870: 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 
 
 
Rôzne/ 
 
1/ Priebežné výsledky monitoringu vybraných rozhlasových a televíznych staníc 
v období volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 
(monitorované obdobie: 17.11.-26.11.2005) 
  
Rada priebežné výsledky monitoringu vybraných rozhlasových a televíznych staníc v období volebnej 
kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov (monitorované obdobie: 17.11.-26.11.2005) 
berie na vedomie. 
 
Uznesenie č. 05-21/27.841: 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 Priebežných výsledkov monitoringu Slovenskej televízie – Dvojky v období volebnej 
kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov začína správne konanie voči vysielateľovi na 
základe zákona Slovenskej televízii vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v súvislosti s tým, že v programe „Regionálny denník 
(bratislavské štúdio)“ dňa 22.11.2005 prezentoval jednostranné informácie a názory o kandidátovi na 
župana Ľ. Romanovi bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu k danej 
problematike v rámci vysielanej programovej služby.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/871: 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: 31.12.2005          Z: PKO 
 



 
2/ Kvantitatívna  analýza – zastúpenie parlamentných politických strán v rozhlase 
a televízii v mesiacoch august, september a október 2005  
 
Rada berie kvantitatívnu  analýzu – zastúpenie parlamentných politických strán v rozhlase a televízii 
v mesiacoch august, september a október 2005 na vedomie. 
 
 
3/ Správne konanie č.:  393-PgO/O-1985/2005 
 
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 
 
Uznesenie č. 05-21/27.843: 
 
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. 393-PgO/O-1985/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   
 

opakovane porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 26.10.2005 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 500.000,– Sk, slovom päťstotisíc 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. 
 
Unesenie bolo prijaté. 

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

 
tým, 

 



že dňa 26.10.2005 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 26.10.2005 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 
 
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 200.000,– Sk, slovom dvestotisíc 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. 
 
 
 
Uznesenie č. 05-21/27.844: 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. 393-PgO/O-1985/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 19 ods. 2 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 



že dňa 26.10.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program „Big Brother - Súboj“, ktorý propagoval 
užívanie omamných látok a zľahčoval následky ich užívania,  
 
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 1.000.000,– Sk, slovom jedenmilión 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. 05-21/873: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 06.01.2006          Z: PKO 
 
 
4/ Odmeny členom RVR za mesiac november 2005 
 
Uznesenie č. 05-21/27.842: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci NOVEMBER 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 november 2005 v plnej výške všetkým členom 
Rady. 
 

Krátenie, resp. nevyplatenie odmeny bude zohľadnené v odmene za mesiac december 2005. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-21/872: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 30.12.2005          Z: OEV 
 
 
5/ Informácia o súdnych sporoch 
 
Rada informáciu o súdnych sporoch vzala na vedomie. 
 
 
 
V Bratislave, 06.12.2005 
 
 
 

Valéria Agócs 
  predsedníčka  



Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overil: Ing. Peter Abrahám 
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