
Zápisnica č. 22/2005 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa 20.12. 2005 o 09:30 hod. v priestoroch Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overovateľ: Doc. PhDr. Miloš Mistrík, Csc. 

 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 
 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 421-LO/D-2782/2005 zo dňa 21.11.2005  
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/19 na televízne vysielanie 
ÚK: SATRO,  s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:30 hod        
 
3/ SK: 446-LO/D- 2906/2005 zo dňa 29.11.2005   
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných systémov v meste  
Senec 
ÚK: e-Net s.r.o., Senec 
 
4/ SK: 433-LO/D-2490/2005 zo dňa 26.10.2005  
vo veci  zmeny licencie  č. T/174 na televízne vysielanie  v KDS – návrh na zastavenie konania 
ÚK: NTVS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 
 
5/  SK: 453-LO/D-2357/2005 zo dňa 20.10.2005 
vo veci  zmeny licencie  č. T/89 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielov programových 
typov 
ÚK: TVR a RE, s.r.o., Bratislava      
 
6/ SK: 454-LO/D-2859/2005 zo dňa 23.11.2005 
vo veci  zmeny licencie  č. T/170 na televízne vysielanie z dôvodu rozšírenia územného rozsahu 
vysielania 
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, Michalovce 
 
7/ SK: 464-LO/D-2969/2005 zo dňa 05.12.2005 
vo veci  zmeny licencie  na rozhlasové vysielanie č. R/47 z dôvodu zmeny programovej štruktúry 
a zmeny právnych skutočností vysielateľa 
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava      
ÚP:11:30 hod 
 
8/ SK: 463-LO/D-2970/2005 zo dňa 05.12.2005 
vo veci  zmeny licencie  na rozhlasové vysielanie č. R/81 z dôvodu zmeny programovej štruktúry 
a zmeny právnych skutočností vysielateľa 
ÚK: A.W.G., spol. s r.o., Trnava      
ÚP:11:30 hod 
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9/ SK: 451-LO/D-2968/2005 zo dňa 05.12.2005 
vo veci  zmeny licencie  na rozhlasové vysielanie č. R/84 z dôvodu zmeny programovej štruktúry 
a zmeny právnych skutočností vysielateľa 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Martin     
ÚP:11:30 hod 
 
10/ SK: 432-LO/D-2403/2005 zo dňa 21.10.2005 
vo veci oznámenia zmeny územného rozsahu retransmisie a zmeny ponuky programových služieb, 
TKR/236 
ÚK: City ONLINE, s.r.o., Bratislava       
 
11/ SK: 452-LO/D-2660/2005 zo dňa 08.11.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii č. R/75 z dôvodu zmeny právnych 
skutočností spoločnosti 
ÚK: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica      
 
12/ SK: 222-LO/D-1078/2005 zo dňa 21.06.2005 
vo veci možného odňatia licencie č. T/130 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: Milan Janovec, Slovenská Ľupča       
 
13/ SK: 431-LO/D-2839/2005 zo dňa 22.11.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/48 
ÚK: KROM-SAT, s.r.o., Krompachy 
 
14/ SK: 447-LO/D-2907/2005 zo dňa 29.11.2005 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na terestriálne televízne vysielanie č. T/33 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica 
ÚP: 11:45 hod 
 
15/ SK: 448-LO/D-2948/2005 zo dňa 02.12.2005 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie systémom MMDS 
ÚK: Správa káblových rozvodov, s.r.o., Partizánske 
 
16/ SK: 450-LO/D-2967/2005 zo dňa 02.12.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/28 
ÚK: DUOSAT, s.r.o., Bratislava 
 
17/ SK: 458-LO/D-3012/2005 zo dňa 08.12.2005 
vo veci žiadosti o zmenu programových typov, rozšírenia územného rozsahu licencie č. T/148 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o.,  Žilina 
 
18/ SK: 462-LO/D-3066/2005 zo dňa 13.12.2005 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie systémom MMDS 
ÚK: TERMOSAT, s.r.o., Rožňava 
 
19/ SK: 406-LO/D-2739/2005 zo dňa 14.11.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/88 
ÚK: OSBD Žilina, Žilina 
 
20/ SK: 460-LO/D-2669/2005 zo dňa 4.11.2005   
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu v spoločnosti 
MAC TV s.r.o. 
ÚK:   MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava 
          Česká produkční invest, a.s., Praha1, Na Příkopě 12/853, Česká republika 
          GRAFOBAL GROUP, a.s., Sasinkova 5, Bratislava   
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21/ SK : 451-LO/D-2913/2005 zo dňa 30.11.2005 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/39 na televízne terestriálne vysielanie 
ÚK : MAC TV s.r.o.,  
ÚP:10:45 hod 
 
22/ SK: 444-LO/D-2939/2005 zo dňa 01.12.2005  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie  č. T/190 podľa §63 ods. 1 písm. a) zák.308/2000Z.z.  
ÚK: K-TECH,  s.r.o., Veľký Meder 
 
23/ SK: 445-LO/D-2936/2005 zo dňa 01.12.2005  
vo veci  zmeny registrácie retransmisie  č. T/189 z dôvodu zmeny územného rozsahu a zmeny ponuky 
programových služieb 
ÚK: TS,  s.r.o., Veľký Meder 
 
24/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č.104/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice TV Markíza 
(monitorovaný program/dni - SR- Rusko – kvalifikačný zápas o postup na MS vo futbale 2006 
z 12.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 138/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice TV Markíza 
(monitorovaný program/dni  - SR- Španielsko – kvalifikačný zápas o postup na MS vo futbale 2006 
z 16.11.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 139/2005/TV o monitorovaní televíznych staníc Markíza, JOJ a STV 
(monitorované dni 1.9. - 30.9.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, MAC TV, s.r.o., Bratislava, Slovenská televízia, 
vysielateľ na základe zákona                                                    
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.2853/322-2005 zo dňa  23.11.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Slovo do bitky ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2853/322-2005   smerujúcej proti vysielaniu rádio OKEY 
Vysielateľ: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava     číslo licencie: R/49 
 
28/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č.2611/290-2005, č.2449/278-2005 sťažovateľ: fyzická/právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z 13.10.2005 a 17.10.2005) 
Správa o šetrení sťažností č.2449/279-2005 a č.2611/290-2005, smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
 
29/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2385/271-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z 18. 10. 2005) 
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Správa o šetrení sťažnosti č. 2385/271-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
 
30/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2036/228-2005      sťažovateľ:právnická osoba 
(na vysielanie reklamy Tantum Verde) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2036/228-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza, TV JOJ a STV 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, MAC TV, s.r.o., Bratislava  
 
31/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2171/242-2005 zo dňa     sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Ruším ťa!) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2171/242-2005 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
32/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 749/84-2005      sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu Varí vám to ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 749/84-2005 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
33/ Šetrenie sťažností 
Sťažnosti č.2745/310-2005, č.2793/319-2005, č.2813/320-2005, 2865/329-2005         
(na vysielanie programu VyVolení  zo dňa 10.11.2005 )  sťažovatelia: fyzické osoby 
Správa o šetrení sťažností  č.2745/310,  2793/319, 2813/320, 2865/329 smerujúcich  proti vysielaniu 
televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
34/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2677/301-2005      sťažovateľ:právnická osoba 
(na vysielanie programu Správy STV z 2.11.2005 príspevok „SOV: Kam idú peniaze“?) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2677/301-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
35/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2854/325-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Správy STV z 19.11.2005, príspevok Nitriansky VÚC: Kandidáti na župana)   
Správa o šetrení sťažnosti č. 2854/325-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
36/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2893/336-2005      sťažovateľ:právnická osoba 
(na vysielanie programu Sobotné dialógy z 26. 11. 2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2893/336-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona       
 
37/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2320/270-2005      sťažovateľ:právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z 10.10.2005, príspevok „Stimul sem, stimul tam“) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2320/270-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona       
 
38/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 132-PgO/O-826/2004 zo dňa 04.05.2004 
Doplnenie: Správa č. 5/RO o monitorovaní vysielania Rádia Okey 
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(dodržiavanie § 20 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Okey Chart“, 11.03.2004) 
ÚK: OKEY RÁDIO, a. s., Bratislava     číslo licencie R/49 
 
39/ Návrh na  zastavenie správneho konania a návrh na začatie správneho konania 
SK č.: 266-PgO/O-1539/2005 zo dňa 13.09.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1668/189-2005  
(dodržiavanie § 16 písm. k)  zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neoznačovanie programovej služby nezameniteľným obrazovým 
symbolom - logom) 
ÚK: VIDEO TV, s. r. o., Prievidza      číslo licencie T/43            
 
40/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 267-PgO/O-1540/2005 zo dňa 13.09.2005 
Doplnenie: Správa č. 48/2005/TV o monitorovaní AZTV INFO 
(dodržiavanie § 39 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Noviny AZTV“, 01.07.2005) 
ÚK: AZTV, spol. s r. o., Banská Bystrica     číslo licencie T/153 
 
41/ Návrh na zastavenie správneho konania v časti týkajúcej sa ustanovení § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 
308/2000 Z. z., pretože v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa nezmenil a návrh na 
zastavenie správneho konania v časti týkajúcej sa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
pretože odpadol dôvod konania 
SK č.: 302-PgO/O-1778/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 79/2005/TV z monitorovania TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5  zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj“, 10.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
42/ Návrh na  zastavenie správneho konania a návrh na začatie správneho konania  
SK č.: 371-PgO/O-1888/2005 zo dňa 25.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 62/05/TV  
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neoznačovanie programovej služby nezameniteľným obrazovým 
symbolom - logom) 
ÚK: Humenská televízia, s. r. o., Humenné     číslo licencie T/94 
 
43/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 379-PgO/O-1971/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 106/2005/TV z monitorovania TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj – Face to Face“, 21.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
ÚP:10:00 hod 
44/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 383-PgO/O-1975/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 83/2005/TV z monitorovania TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj – Face to Face“, 14.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
ÚP:10:00 hod 
 
45/ Návrh na uloženie sankcií – pokút a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 391-PgO/O-1983/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 119/2005/TV o monitorovaní TV Markíza 
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(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother - Súboj“, 25.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
ÚP:10:00 hod 
 
46/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 394-PgO/O-1986/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 102/2005/TV z monitorovania TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj – Face to Face“, 26.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
ÚP:10:00 hod 
 
47/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 392-PgO/O-1984/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 75/2005/TV z monitorovania TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj – Late Night“, 25.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
ÚP:10:00 hod 
 
48/ Návrh na uloženie sankcií – pokút a upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 388-PgO/O-1980/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 124/2005/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj - Nominácie“, 24.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
ÚP:10:00 hod 
 
49/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní 
1) MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  10:00 hod. 
2) SATRO,  s.r.o., Bratislava     10:30 hod. 
3) MAC TV s.r.o., Bratislava     10:45 hod. 
4) Ragtime, spol. s r.o., Bratislava    11:30 hod. 
    A.W.G., spol. s r.o., Trnava 
    TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Martin 
5) BBC World Service, Slovak Section , London, UK  11:15 hod. 
6) Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica    11:45 hod. 
 

*********** 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 873 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
zasadnutia Rady sú splnené.  
 
Uznesenie č. 05-22/845: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
K bodu 2/ 
SK: 421-LO/D-2782/2005 zo dňa 21.11.2005  
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/19 na televízne vysielanie 
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ÚK: SATRO,  s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10:30 hod        
 
Uznesenie č. 05-22/2.846: 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. 421-LO/D- 2782/2005 zo dňa 21.11. 2005 posúdila 
žiadosť o predĺženie platnosti licencie na  televízne vysielanie č. T/19 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z., doručenú účastnom konania: 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto     

 
rozhodnutie:  

 
Rada podľa § 52 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.  

 
predlžuje platnosť licencie na televízne vysielanie č. T/19  o 12 rokov  

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

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/19 nasledovne: 
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/19/94 zo dňa 28.03.1994 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:  
 

„I.        
     

1. Názov programovej služby: TVZ 
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť  licencie sa 

predlžuje o ďalších 12 rokov  a končí dňom  27.03.2018 
3. Časový rozsah vysielania: 18 hod. denne  
4. Jazyk vysielania: slovenský 
5. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie  
6. Spôsob vysielania: a) vysielanie prostredníctvom  vysielačov MMDS 

b) vysielanie prostredníctvom KDS 
 

II. 
Právne skutočnosti  spoločnosti:  
a) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: 

podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., spoločnosti SATRO, s.r.o., 
vložka číslo: 3728/B, zoznam výpisov: II. 1239/2005, zo dňa 07.11.2005. 

b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa: podľa Výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Bratislava I., spoločnosti SATRO, s.r.o., vložka číslo :3728/B, zoznam 
výpisov: II. 1239/2005, zo dňa 07.11.2005. 

 
III.  

„1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby 
doručenej Rade dňa 24.05.2004 pod č. p. d. 1233/2004.  
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a/ Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max. 15 % 
2. Programy: min. 85 % 
b/ Programy (100%)  

Spravodajstvo - 20% 
Publicistika 80%:  

1.1  polit. publicistika – 0% 
1.2  ostatná publicistika – 80% 

Dokumentárne programy – 0% 
Dramatické programy –  0% 
Zábavné a hudobno-zábavné programy – 0% 
Hudobné programy – 0% 
Vzdelávacie programy – 0% 
Náboženské programy – 0% 
Šport – 0% 

c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 
2.    Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme:  min. 85% 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 23 a § 25  
zákona č. 308/2000  

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

5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti (podľa § 
20 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z. ): podľa Jednotného systému označovania programov podľa 
vekovej vhodnosti a podmienok jeho uplatňovania 

6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby:  

 Názov teletextovej služby: SATTEXT 
 Stránkovanie : 
 100 : aktuálne správy, počasie, šport, kultúra, financie, záujmy, ponuka 
 200:  šport 
 300:  ponuka televíznych programov: TV Zobor, STV 1, STV 2, MARKÍZA  
 400:  kultúra – divadlá , kiná, koncerty, výstavy 
 500:  financie   
 600: záujmy  pre  ženy, kuchárky, auto-moto, počítače, veda a technika 
 800: inzercia 

IV.  
1.  Programová služba je vysielaná prostredníctvom:   
a) káblového distribučného systému:  
- v meste Topoľčany, Nitra, Šurany, Vráble, Brezová pod Bradlom, ktoré prevádzkuje spol. SATRO, 
s.r.o.,  registrácia retransmisie č. TKR/9 
- v meste Zlaté Moravce, ktoré prevádzkuje  CATV Tekov, s.r.o., - registrácia retransmisie č. 
TKR/152 
b) systémom MMDS v dosahu vysielačov:  
Nitra, Považská Bystrica, Veľká Javorina, Brezová pod Bradlom a Bratislava, ktoré prevádzkuje spol. 
SATRO, s.r.o. -   registrácia retransmisie    č. TKR/121 
 
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 

videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni. 
   
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/874: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o predĺžení platnosti licencie č. T/19 na televízne vysielanie  v SK č. : 421-
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LO/D-2782/2005, zašle ho účastníkovi konania a  vyzve ho (SATRO, s.r.o.) na úhradu správneho 
poplatku.  
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 3/ 
SK: 446-LO/D- 2906/2005 zo dňa 29.11.2005   
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných systémov v meste  
Senec 
ÚK: e-Net s.r.o., Senec 
 
Uznesenie č. 05-22/3.847: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č.195/2000  Z.z. o telekomunikáciách    ( ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z“ ) postupom podľa 
§ 71 citovaného zákona v správnom konaní č. 446-LO/D- 2906/2005 zo dňa 29.11.2005 posúdila 
žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných systémov v meste  Senec,  
žiadateľa - spoločnosti : 
 
e-Net, s. r.o. 
Lichnerova 35 
903 01 Senec 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní a  podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.,   vydáva  
  

rozhodnutie  o registrácii  retransmisie  č. TKR/247 
 
za nasledovných podmienok : 
 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Potvrdenie splnenia oznamovacej 

povinnosti  č.p.d.1604/12/2005 pre KDS  Senec,  zo dňa 08.11.2005, vydané TÚ SR 
Hlavná stanica: Lichnerova 48, Senec     

 2. Územný rozsah retransmisie:    Senec 
3.  Počet  prípojok:          500           
4.  Ponuka programových služieb:   
      základný súbor:  
 televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, Eurosport, 

Discovery, Hallmark Channel, Galaxie SPORT,  
MTV, Reality TV, Romantica, Cartoon Network , 
Club, CNN 

 rozhlasové programové služby:   Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, 
Rádio Regina; Rádio Expres, FUN Rádio, Rádio 
OKEY 

 rozšírený súbor:   
   -     
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/875: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o registrácii  retransmisie v SK č. 446-LO/D-2906/2005 a zašle ho účastníkovi 
konania (  spol. e-Net, s. r.o.)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 4/ 
SK: 433-LO/D-2490/2005 zo dňa 26.10.2005  
vo veci  zmeny licencie  č. T/174 na televízne vysielanie  v KDS – návrh na zastavenie konania 
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ÚK: NTVS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom 
 
Uznesenie č. 05-22/4.848: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 433-
LO/D-2490/2005 zo dňa 26.10.2005 vo veci zmien účastníka konania: 
 
NTVS, s.r.o. 
Klčové 2088 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 
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. b) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

zastavuje 
 
správne konanie č. 433-LO/D-2490/2005, týkajúce sa  zmeny licencie č. T/174 na televízne vysielanie 
prostredníctvom KDS, pretože  účastník konania vzal dňa 01.12.2005 svoje podanie späť.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/876: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 433-LO/D-
2490/2005 a zašle ho  účastníkovi konania, spol. NTVS, s.r.o., Nové Mesto nad Váhom  
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 5/ 
SK: 453-LO/D-2357/2005 zo dňa 20.10.2005 
vo veci  zmeny licencie  č. T/89 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielov programových 
typov 
ÚK: TVR a RE, s.r.o., Bratislava    
 
Uznesenie č. 05-22/5.849: 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. 453-LO/D-2357/2005 zo dňa 20.10.2005  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. T/89 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona 308/2000 Z.z. 
účastníka konania: 
 
TVR a RE, s.r.o. 
Mierová 21 
827 05 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 
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licenciu č. T/89 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/89/97 zo dňa 02.09.1997 v znení neskorších zmien sa menia 
takto: 
1. Článok I., bod 3.“ Časový rozsah vysielania “ znie: 
      “168 hodín týždenne “ 
 
2. Článok III., bod 1. znie : 

      „Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 20.10.2005 (č.p.d. 2357/2005) 
a. Programová služba(100%): 
Doplnkové vysielanie- max. 38% 
Programy – min. 62 % 
b. Programy(100%) 

Spravodajstvo: 10 % 
Publicistika: 63% 

1. Politická publicistika: 0 % 
2.Ostatná publicistika: 63 % 

Dokumentárne programy: 2 % 
Dramatické programy: 9 % 
Zábavné a hudobno-zábavné programy: 6 % 
Hudobné programy: 7 % 
Vzdelávacie programy: 1 % 
Náboženské programy: 1 % 
Športové programy: 1% 

 
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.“ 

   
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/877: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 453-LO/D-
2357/2005, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 6/ 
SK: 454-LO/D-2859/2005 zo dňa 23.11.2005 
vo veci  zmeny licencie  č. T/170 na televízne vysielanie z dôvodu rozšírenia územného rozsahu 
vysielania 
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ, Michalovce 
 
Uznesenie č. 05-22/6.850: 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. 454-LO/D-2859/2005 zo dňa 23.11.2005 posúdila 
žiadosť podľa  podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa: 
 
Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ   
Humenská cesta 11 
071 01 Michalovce 
 
z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
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rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 51 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
 mení 

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

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

(2) Programová služba je vysielaná prostredníctvom MMDS prevádzkovateľa retransmisie - 
spoločnosti TV TV, s.r.o., Trebišov s registráciou č. TKR/127, prostredníctvom KDS 
prevádzkovateľa retransmisie – spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov 
s registráciou TKR/169 a prostredníctvom KDS prevádzkovateľa retransmisie – SDB, 
Sobrance s registráciou TKR/175 a  prostredníctvom KDS prevádzkovateľa retransmisie – 
spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o. s registráciou TKR/13. 

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/878: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie v správnom konaní č. 
454-LO/D-2859/2005, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 7/ 
SK: 464-LO/D-2969/2005 zo dňa 05.12.2005 
vo veci  zmeny licencie  na rozhlasové vysielanie č. R/47 z dôvodu zmeny programovej štruktúry a 
zmeny právnych skutočností vysielateľa 
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava      
ÚP: 11:30 hod 
 
Uznesenie č. 05-22/7.851: 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. 464-LO/D-2969/2005 zo dňa 05.12.2005  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. R/47 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona 308/2000 Z.z. 
účastníka konania: 
 
Ragtime, spol. s r.o. 
Leškova 5 
811 04 Bratislava 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností vysielateľa a zmeny podielov programových typov a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 
 

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

 
mení 
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licenciu č. R/47 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/47/95 zo dňa 21.12.1995 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
1. V rozhodnutí o udelení licencie č. R/47/95 zo dňa 21.12.1995 sa adresa sídla spoločnosti mení 
a znie: 
„Ragtime, spol. s r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava“ 
 
2.  Článok III. 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. 
 

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: „min. 1,8 %“ 
 

3. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: „spoločná programová sieť s Rádiami Naj b1 a Rebeca b1 v rozsahu 98,2 %“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/879: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 464-LO/D-
2969/2005, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 8/ 
SK: 463-LO/D-2970/2005 zo dňa 05.12.2005 
vo veci  zmeny licencie  na rozhlasové vysielanie č. R/81 z dôvodu zmeny programovej štruktúry a 
zmeny právnych skutočností vysielateľa 
ÚK: A.W.G., spol. s r.o., Trnava      
ÚP:11:30 hod 
 
Uznesenie č. 05-22/8.852: 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. 463-LO/D-2970/2005 zo dňa 05.12.2005  posúdila 
oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
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A.W.G., spol. s r.o.,  
Okružná č. 5 
917 01 Trnava  
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností vysielateľa a 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/81 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/81/2002 zo dňa 05.11.2002 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
1. Článok I. znie: 
„1. Názov programovej služby: Naj b1 
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti 
rozhodnutia 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia: 88,0 MHz, Nové Mesto nad Váhom, kóta Veľká Javorina  
90,8 MHz, Nové Mesto nad Váhom, kóta EBO - Jaslovské Bohunice“ 
 
2. Článok II. znie: 
„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 Trnava zo dňa 16.12.2005, oddiel: 
Sro, vložka: 14225/T 
2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava zo dňa 16.12.2005, oddiel: Sro, vložka: 14225/T.“ 
 
3. Článok III., 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. 2968/2005) 
Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 1,8 % 
2. Publicistika: 2 % 

2.1 Politická publicistika: 0 % 
2.1 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. 
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2.  Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: spoločná programová sieť s rádiami b1 a rebeca b1 v rozsahu 98,2 % 

3. Podiel vysielacieho času(bežný mesiac vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: min 1,8 %“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/879: 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: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 9/ 
SK: 451-LO/D-2968/2005 zo dňa 05.12.2005 
vo veci  zmeny licencie  na rozhlasové vysielanie č. R/84 z dôvodu zmeny programovej štruktúry 
a zmeny právnych skutočností vysielateľa 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Martin     
ÚP:11:30 hod 
 
Uznesenie č. 05-22/9.853: 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. 461-LO/D-2968/2005 zo dňa 05.12.2005  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. R/84 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona 308/2000 Z.z. 
účastníka konania: 
 
TAM ART PRODUCTION, s.r.o. 
Priehradka 20 
036 01 Martin 
 
z dôvodu zmeny podielov programových typov, zmeny názvu programovej služby a právnych 
skutočností spoločnosti  a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 
mení 

 
licenciu č. R/84 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/84/2003 zo dňa 19.11.2003 v znení neskorších zmien sa 
menia a znejú takto: 
 
1. Článok I. znie: 
„1. Názov programovej služby: Rebeca b1 
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti 
rozhodnutia 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie 
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia: 87,7 MHz Banská Bystrica, 106,9 MHz, kóta Žilina“ 
 
2. Článok II. znie: 
„Právne skutočnosti spoločnosti: 
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1.Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 19.12.2005, oddiel: Sro, 
vložka č.: 14453/L 
2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou podľa Výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 19.12.2005, oddiel: Sro, vložka č.: 14453/L.“ 
 
3. Článok III., 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. 2968/2005) 

 Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 1,8 % 
2. Publicistika: 2 % 

2.1 Politická publicistika: 0 % 
2.1 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. 

 
2.  Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: spoločná programová sieť s rádiami b1 a Naj b1 v rozsahu 98,2 % 
3. Podiel vysielacieho času(bežný mesiac vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 

záujme: min 1,8 %“ 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/880: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 461-LO/D-
2968/2005, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 10/ 
SK: 432-LO/D-2403/2005 zo dňa 21.10.2005 
vo veci oznámenia zmeny územného rozsahu retransmisie a zmeny ponuky programových služieb, 
TKR/236 
ÚK: City ONLINE, s.r.o., Bratislava    
 
Uznesenie č. 05-22/10.854: 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. 432-LO/D-2403/2005 zo dňa 21.10.2005 posúdila 
oznámenie podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. 
TKR/236: 
 
City ONLINE, s.r.o. 
Ľudovíta Fullu 3112/7 
841 05 Bratislava 
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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/236 nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/236/2004 zo dňa 19.10.2004 v znení neskorších 
zmien sa menia a v úplnom znení znejú nasledovne:  
 
“1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  

a) káblový distribučný systém – hlavná stanica : Bratislava, mestská časť Vrakuňa,    
Ráztočná ul.  

b) káblový distribučný systém – hlavná stanica : Bratislava, mestská časť Nivy,    
Mliekárenská ul.  

 
2. Územný rozsah retransmisie: Bratislava, mestská časť Vrakuňa a mestská časť Nivy 
       
3. Počet prípojok: 150 

 
4.      Ponuka programových služieb:  
 

1. mestská časť Vrakuňa: 
 

 základná programová ponuka:  
 televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, MUSIC BOX, TA3, 

ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 2, MT 1, RAI UNO, RTVE, TV5, Spektrum, Hallmark, 
Discovery Channel, Eurosport, MTV Europe, Hustler Blue, Romantica, BBC World, 
Euronews, Jetix, RTL, PRO 7 

 
 rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, 

RÁDIO DEVÍN, RÁDIO REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO TWIST, 
RÁDIO OKEY, RÁDIO B1, RÁDIO EXPRES, RÁDIO SiTy 

 
2. mestská časť Nivy: 
 

 základná programová ponuka:  
 televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, MUSIC BOX, TA3, 

ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 2, MT 1, MT 2, RAI DUE, RTVE, TV5, Spektrum, 
Minimax, Hallmark , Discovery Channel, Eurosport, MTV Europe, Hustler Blue, 
Romantica, Galaxie Sport, BBC World, Euronews, Jetix, RTL, PRO 7“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/881: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
v správnom konaní č. TKR/236/2004, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti City ONLINE, s.r.o., 
Bratislava a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 452-LO/D-2660/2005 zo dňa 08.11.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v licencii č. R/75 z dôvodu zmeny právnych 
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skutočností spoločnosti 
ÚK: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 05-22/11.855: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ust. § 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 ust. § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 452-LO/D-2660/2005 zo dňa 08.11.2005 posúdila 
oznámenie podľa ust. § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
Rádio LUMEN, s.r.o. 
Kapitulská 2 
974 01 Banská Bystrica 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností vysielateľa a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/75 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 08.11.2000 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 

 
 

Článok II znie : 
„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 v Banskej Bystrici zo 
dňa 26.10.2005, oddiel: Sro, vložka číslo: 1770/S 
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa výpisu 
z obchodného registra Okresného súdu v Banskej Bystrici zo dňa 26.10.2005, oddiel: Sro, vložka 
číslo: 1770/S“ 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/882: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní 452-LO/D-2660/2005 zo dňa 26.10.2005, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 12/ 
SK: 222-LO/D-1078/2005 zo dňa 21.06.2005 
vo veci možného odňatia licencie č. T/130 podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
ÚK: Milan Janovec, Slovenská Ľupča   
 
Uznesenie č. 05-22/12.856: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len “Rada”) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej aj “zákon č. 308/2000 Z. z.”) v 
správnom konaní č. 222-LO/O-1078/2005, začatom dňa 21.06.2005 vo veci možného odňatia licencie 
účastníka konania 
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Milan Janovec - RTV 
Pod zámkom 29 
976 13 Slovenská Ľupča 
( ďalej len “účastník konania”) 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

 
Rada podľa § 54 ods. 2 písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
 

o d n í m a   l i c e n c i u  č.  T/130 
 

z dôvodu, že účastník konania po začatí vysielania počas kalendárneho roka nevysielal nepretržite 30 
dní. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/883: Kancelária Rady vyhotoví a zašle písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 
222-LO/O-1078/2005 účastníkovi konania, Milanovi Janovcovi – RTV, Slovenská Ľupča. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 13/ 
SK: 431-LO/D-2839/2005 zo dňa 22.11.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/48 
ÚK: KROM-SAT, s.r.o., Krompachy 
 
Uznesenie č. 05-22/13.857: 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. 431-LO/D-2839/2005 zo 
dňa 22.11.2005 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/48 z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb, zmeny počtu prípojok účastníka konania: 
 
KROM-SAT, s.r.o. 
Poštová 2 
053 42 Krompachy 
 
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/48 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/48/95 zo dňa 25.09.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
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1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa: 
Rozhodnutie Oblastného telekomunikačného úradu č. p. 1615/95 zo dňa 19.06.1995 

 
2. Územný rozsah retransmisie: 

 územný rozsah mesta Krompachy 
 
3. Počet prípojok: 1850 

 
4. Ponuka programových služieb: 
Televízne programové služby: 
STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, MUSIC BOX, SPEKTRUM, 
HALLMARK, HBO, BBC, SAT 1, RTL, VIVA 1, VIVA 2, TV 5, RTL 2, EUROSPORT, 
SUPER RTL, DISCOVERY, DSF/BLUE HUSTLER 
 
Rozhlasové programové služby:  
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; FUN RADIO, RÁDIO KISS, 
RÁDIO VÝCHOD, Rádio EXPRES, rádio OKEY, Rádio HEY, Rádio Lumen, RÁDIO 
TATRY INTERNATIONAL - RTI 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/884: 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/88 v SK: 431-
LO/D-2839/2005 zo 22.11.2005 dňa účastníkovi konania (KROM-SAT, Krompachy) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 14/ 
SK: 447-LO/D-2907/2005 zo dňa 29.11.2005 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na terestriálne televízne vysielanie č. T/33 
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica 
ÚP: 11:45 hod 
 
Uznesenie č. 05-22/14.858: 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. 447-LO/D-2907/2005 zo dňa 29.11.2005 posúdila 
žiadosť o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie č. T/33 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z., doručenú Rade dňa  29.11.2005 účastníka konania: 
 
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
Námestie oslobodenia 11 
905 01 Senica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie:  

 
Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

predlžuje 
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platnosť licencie na televízne vysielanie č. T/148 o 12 rokov a podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 
308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/33 nasledovne: 
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/33/RUL zo dňa zo dňa 12.04.1995 v znení neskorších zmien sa 
článok II., veta „Licencia na televízne vysielanie v SR č. T/33 sa vydáva na dobu 12 rokov a začína 
plynúť dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia“ mení a znie:  
„ Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: do 06.05.2019.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/885: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o predĺžení platnosti licencie 
v správnom konaní 447-LO/D-2907/2005, zašle ho účastníkovi konania (Videoštúdio RIS, Senica) 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku  
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 15/ 
SK: 448-LO/D-2948/2005 zo dňa 02.12.2005 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie systémom MMDS 
ÚK: Správa káblových rozvodov, s.r.o., Partizánske 
 
Uznesenie č. 05-22/15.859: 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. 448-LO/D-2948/2005 zo dňa 02.12.2005 posúdila 
žiadosť o registráciu retransmisie systémom MMDS podľa ustanovenia § 57  zákona č. 308/2000 Z. z., 
doručenú Rade dňa  02.12.2005 účastníka konania: 
 
Správa káblových rozvodov, s.r.o. 
Nám. SNP 212/4 
958 01 Partizánske 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 59 ods. 1   zákona č. 308/2000 Z. z.  vydáva 
  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/248 systémom MMDS 
 

Za nasledujúcich podmienok: 
 

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle rozhodnutia 
Telekomunikačného úradu SR č. 9510741012 v správnom konaní č. 2394/10/2005 

- hlavná stanica Partizánske, Nitrianska cesta 503/60, 
- druh rádiového zariadenia: zariadenie pre retransmisiu nezmenených programov 

MMDS 
 

2. Územný rozsah vysielania: okres Partizánske, časť okresov Prievidza a Topoľčany 
 
3. Počet prípojok: 500 
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4. Ponuka programových služieb:  

Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, MUSIC BOX, 
INFOKANÁL – mestské vysielanie, ČT 1, ČT 2, PRIMA, GALAXIE SPORT, VIASAT 
EXPLORER, JETIX, FILM +  
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio HIT FM 96,4, 
rádio OKEY, RÁDIO TWIST, Rádio LUMEN, Český rozhlas 1, Český rozhlas 2, Český 
rozhlas 3 

 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/886: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o  registrácii retransmisie v 
správnom konaní 448-LO/D-2948/2005, zašle ho účastníkovi konania (Správa káblových rozvodov) a 
vyzve na úhradu správnych poplatkov. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 16/ 
SK: 450-LO/D-2967/2005 zo dňa 02.12.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/28 
ÚK: DUOSAT, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-22/16.860: 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. 431-LO/D-2839/2005 zo 
dňa 22.11.2005 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/48 z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb, zmeny počtu prípojok účastníka konania: 

 
DUOSAT, spol. s r.o. 
Galbavého 1 
841 01 Bratislava 
 
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/28 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/28/94 zo dňa 30.11.1994 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia takto: 
 
Bod 3. sa mení a znie: 
„ 3. Počet prípojok: 
    KDS Trenčín:    1053 
    KDS Zubák:   166 
    KDS Dolné Kočkovce:   306 
    KDS Záhorská Bystrica:  101 
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    Spolu:         1626“ 
  
Bod 4. sa mení a znie: 
„ 4. Ponuka programových služieb: 
 
KDS Trenčín: 
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2,  PRIMA, 
Televízia Trenčín, MUSIC BOX, TV NAUTIK, RTL, TV 5, JETIX,  EUROSPORT, FILM BOX, 
HALLMARK 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; RÁDIO DÚHA, 
FUN RADIO, rádio OKEY 
 
KDS Zubák:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, PRIMA, 
MUSIC BOX, TV NAUTIK, TV 5, DISCOVERY CHANNEL 
 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; RÁDIO DÚHA, 
FUN RADIO 
 
KDS Dolné Kočkovce: 
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1, ČT 2, PRIMA, TV 
NAUTIK, EUROSPORT, JETIX, HALLMARK, DISCOVERY CHANNEL, TV 5 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; RÁDIO DÚHA, 
FUN RADIO 
 
KDS Záhorská Bystrica:  
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2,PRIMA, TV 
NAUTIK, MUSIC BOX, GALAXIE SPORT,  DUNA, ORF 1, ORF 2, RTL, RTL 2, VOX, SAT 1, 
PRO 7, VIVA, KABEL 1, EUROSPORT, KINDER KANAL, ARD, TV 5, SPEKTRUM, JETIX, 
AXN, CNN, FILM +, FILM BOX 
 
Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; RÁDIO DÚHA, 
FUN RADIO“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/887: 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/28 v SK: 450-
LO/D-2967/2005 zo 02.12.2005 dňa účastníkovi konania (DUOSAT, Bratislava) a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 17/ 
SK: 458-LO/D-3012/2005 zo dňa 08.12.2005 
vo veci žiadosti o zmenu programových typov, rozšírenia územného rozsahu licencie č. T/148 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o.,  Žilina 
 
Uznesenie č. 05-22/17.861: 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. 458-LO/D-3012/2005 zo dňa 08.12.2005 posúdila 
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žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/148 podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 
308/2000 Z. z., doručenú Rade dňa  08.12.2005 účastníka konania: 
 
AGENTURA S, s.r.o.,  
Žilinská televízia 
Horný val 3 
010 01 Žilina 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/148 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/148/2002 zo dňa 02.07.2002 v znení neskorších zmien sa mení 
a v úplnom znení znie takto:   
 
I. 
 

1. Názov programovej služby: TV PATRIOT 
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: do 31.12.2008 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4. Územný rozsah vysielania: daný dosahom vysielača, Žilina, kanál 55; mestá Martin a Vrútky 

(KDS) 
5. jazyk vysielania: slovenský 
6. spôsob vysielania:  a) terestriálne, Žilina, kanál 55, 

b) v KDS spoločnosti MARTICO s.r.o., Martin na území miest 
Martin, Vrútky; spoločnosť MARTICO s.r.o., Martin je držiteľom 
registrácie retransmisie č. TKR/27. 

 
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 Žilina zo dňa 
14.05.2002, vložka číslo: 13492/L 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 14.05.2002, vložka číslo: 13492/L 

 
III. 
 

1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa navrhovanej programovej 
sklady (určené z podania č. 3011 zo dňa 08.12.2005): 

 
Programová služba (100 %): 
Doplnkové vysielanie – max. 25 % 
Programy                    – min. 85 % 
b) Programy (100 %) 
Spravodajstvo – 24,8 % 
Publicistika – 23,8 % 
1. polit. publicistika – 0,0 % 
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2. ostatná public. – 23,8 % 
Dokumentárne programy – 5,2 % 
Dramatické programy – 2,3 % 
Zábavné a hudobno-zábavné programy – 42,2 % 
Hudobné programy – 0,0 % 
Vzdelávacie programy – 0,0 % 
Náboženské programy – 1,7 % 
Šport – 0,0 % 
 

2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 

3. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme: min. 15 % 

4. Navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej 
programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 15 % 

5. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: 

- európska produkcia – min. 51 %, 
- v tom nezávislá produkcia – min. 10 % 

6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 
podľa Jednotného systému označovania programov a podmienok jeho uplatňovania 

7. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: podľa podania č. 3011 zo dňa 08.12.2005 

8. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne Rade záznam vysielania: videokazety 
systému VHS v zodpovedajúcej kvalite 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/888: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní 458-LO/D-3012/2005, zašle ho účastníkovi konania (AGENTURA S, Žilina) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku.  
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 18/ 
SK: 462-LO/D-3066/2005 zo dňa 13.12.2005 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie systémom MMDS 
ÚK: TERMOSAT, s.r.o., Rožňava 
 
Uznesenie č. 05-22/18.862: 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. 462-LO/D-3066/2005 zo dňa 13.12.2005 posúdila 
žiadosť o registráciu retransmisie systémom MMDS podľa ustanovenia § 57  zákona č. 308/2000 Z. z., 
doručenú Rade dňa  13.12.2005 účastníka konania: 
 
Termosat s.r.o. 
Šafárikova 17 
048 01 Rožňava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 
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Rada podľa ustanovenia § 59 ods. 1   zákona č. 308/2000 Z. z.  vydáva 
  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/249 systémom MMDS 
 

Za nasledujúcich podmienok: 
 

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle rozhodnutia 
Telekomunikačného úradu: 
a) rozhodnutie č. 9510741014, vydané v správnom konaní č. 3752/10/2005 

- hlavná stanica: Tuba nad Rimavskými Jánovcami (MMDS Rimavská Sobota) 
-  druh rádiového zariadenia: zariadenie pre retransmisiu nezmenených programov 

MMDS 
     b) rozhodnutie č. 9510741015, vydané v správnom konaní č. 3753/10/2005 
           - hlavná stanica: Glazy nad Spišským Bystrým (MMDS Spišské Bystré) 

                 - druh rádiového zariadenia: zariadenie pre retransmisiu nezmenených programov MMDS 
 

2. Územný rozsah vysielania: obce Rimavské Janovce (Rimavská Sobota), Spišské Bystré 
 
3. Počet prípojok:  

- Rimavské Janovce (Rimavská Sobota) – 2000, 
- Spišské Bystré – 500 
 

4. Ponuka programových služieb:  
4. 1. 
a) Rimavské Janovce (Rimavská Sobota) – analógová ponuka 

Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, infokanál, RTL Club, TV 2  
Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM, Rádio Regina; FUN RADIO, RÁDIO 
TWIST, Rádio EXPRES, rádio OKEY 

 
b) Rimavské Janovce (Rimavská Sobota) – digitálna ponuka – základná 

Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Infokanál, 
MUSIC BOX, MTV 1, M 2, DUNA, RTL Club, TV 2 

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina; FUN RADIO, RÁDIO 
TWIST, Rádio EXPRES, rádio OKEY 

 
c) Rimavské Janovce (Rimavská Sobota) – digitálna ponuka – rozšírená 

Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Infokanál, 
MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, PRIMA, CS FILM, 
GALAXIE SPORT, MTV 1, M 2, DUNA Cinemax, 
Cartoon Network, MINIMAX, TV Paprika, Magyar 
ATV, Reality TV, National Geographic, Hustler TV, 
PRO 7, SAT 1, CNN, Travel Channel, TV 5, RAI 1, 
RTL, EuroNews, MTV, VH 1, Telepace, Fashion TV, 
Eurosport 2, Eurosport (česká mutácia), Hallmark, 
Discovery Channel, Animal Planet, Viasat History, 
Viasat Explorer, Viasat 3, Filmbox,  RTL Club, TV 2,  

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina; FUN RADIO, RÁDIO 
TWIST, Rádio EXPRES, rádio OKEY 

  
d) Rimavské Janovce (Rimavská Sobota) – digitálna ponuka – prémiová  

Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Infokanál, 
MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, PRIMA, CS FILM, 
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GALAXIE SPORT, MTV 1, M 2, DUNA, Cinemax, 
Cartoon Network, MINIMAX, TV Paprika, Magyar 
ATV, Reality TV, National Geographic, Hustler TV, 
PRO 7, SAT 1, CNN, Travel Channel, TV 5, RAI 1, 
RTL, EuroNews, MTV, VH 1, Telepace, Fashion TV, 
Eurosport 2, Eurosport (česká mutácia), Hallmark, 
Discovery Channel, Animal Planet, Viasat History, 
Viasat Explorer, Viasat 3, Filmbox,  RTL Club, TV 2, 
HBO 2, HBO, Film+, Sport klub, Sport 1, TV Deko 

 
Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM, Rádio Regina; FUN RADIO, RÁDIO 
TWIST, Rádio EXPRES, rádio OKEY 

 
4. 2. 
a) Spišské Bystré 

Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, MUSIC 
BOX, ČT 1, ČT 2, PRIMA, EUROSPORT 

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina; FUN RADIO, RÁDIO 
TWIST, Rádio EXPRES, rádio OKEY 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/889: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o  registrácii retransmisie 
v správnom konaní 462-LO/D-3066/2005, zašle ho účastníkovi konania (Termosat s.r.o., Rožňava) 
a vyzve ho na úhradu správnych poplatkov. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 19/ 
SK: 406-LO/D-2739/2005 zo dňa 14.11.2005 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/88 
ÚK: OSBD Žilina, Žilina 
 
Uznesenie č. 05-22/19.863: 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. 406-LO/D-2739/2005 zo 
dňa 14.11.2005 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/88 z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb, zmeny počtu prípojok, zmeny hlavných staníc účastníka konania: 

 
Obvodné stavebné bytové družstvo Žilina, 
Tulská 33 
010 08 Žilina 
 
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 
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registráciu retransmisie č. TKR/88 takto: 
 

Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/88/97 zo dňa 07.01.1997 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
 

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa: 
a) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-327/2002 zo dňa 26.06.2002 

(ohlásenie zmeny zo dňa 26.08.2005 – premiestnenie hlavnej stanice) 
- hlavná stanica: Tulská 33, Žilina 

b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-327/2002 zo dňa 26.06.2002 
- hlavná stanica: Gabajova 20, 22, Žilina 

c) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-817/2001 zo dňa 30.08.2001 
- hlavná stanica: Predmestská 44, Žilina 

d) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-38/2003 zo dňa 06.02.2003 
- hlavná stanica: Mudrochova 5, Rajec 

e) registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-392/2003 zo dňa 19.09.2003 
- hlavná stanica: Hollého 17, Rajec 

 
2. Územný rozsah retransmisie: 

Žilina – Vlčince I., II., III., IV., Hliny III., IV., VI., VII., VIII., Solinky, Pod nemocnicou 
Rajec – sídlisko Sever, sídlisko Juh 
 

3. Počet prípojok: 
KDS – hl. stanica Tulská 33, Žilina ............................... 4413 
KDS – hl. stanica Gabajova, 20, 22, Žilina .................... 6053 
KDS – hl. stanica Predmestská 44, Žilina ......................  274 
KDS – hl. stanica Mudrochova 5, Rajec .........................  201 
KDS – hl. stanica Hollého 17, Rajec ............................... 402 
 
Počet prípojok celkom: ................................................. 11343 
 

4. Ponuka programových služieb 
1.1. KDS Žilina – hl. stanice Tulská 33, Gabajova 20, 22 

Televízne programové služby: 
základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, NAUTIK TV, Žilinská 
televízia, TV 5, Deutsche Welle 
rozšírený súbor: MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, PRIMA, SPEKTRUM, TV REALITY, 
DISCOVERY CHANNEL, HALLMARK, TCM/CARTOON NETWORK, CNN 
INTERNATIONAL, EURONEWS, EUROSPORT, RTL, VOX, VIVA, VIVA 2, PRO 7, 
SAT 1, RTL 2, JETIX, AXN 
Rozhlasové programové služby: 
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio ZET, Rádio 
Frontinus, FUN RADIO, RÁDIO TWIST 
 

1.2. KDS Žilina – hl. stanica Predmestská 44 
Televízne programové služby: 
základný súbor:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Žilinská televízia, TV 5, 

Deutsche Welle 
rozšírený súbor:  ČT 1, ČT 2, PRIMA, SPEKTRUM, TV REALITY, DISCOVERY 

CHANNEL, JETIX, EURONEWS, EUROSPORT, RTL, VOX, 
VIVA, VIVA 2, PRO 7, SAT 1, RTL 2 

Rozhlasové programové služby: 
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio ZET, Rádio 
Frontinus, FUN RADIO, RÁDIO TWIST 
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1.3. KDS Rajec – hl. stanice Mudrochova 5, Hollého 17 
Televízne programové služby: 
základný súbor:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV 5 
rozšírený súbor:  MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, PRIMA, SPEKTRUM,  DISCOVERY 

CHANNEL, EURONEWS, EUROSPORT, RTL, VIVA 2, PRO 7, 
SAT 1 

Rozhlasové programové služby: 
Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; Rádio ZET, Rádio 
Frontinus, FUN RADIO, RÁDIO TWIST 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/890: 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/88 v SK: 406-
LO/D-2739/2005 zo 14.11.2005 dňa účastníkovi konania (OSBD Žilina, Žilina) a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 20/ 
SK: 460-LO/D-2669/2005 zo dňa 4.11.2005   
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu v spoločnosti 
MAC TV s.r.o. 
ÚK:   MAC TV s.r.o., Brečtanová 1, Bratislava 
          Česká produkční invest, a.s., Praha1, Na Příkopě 12/853, Česká republika 
          GRAFOBAL GROUP, a.s., Sasinkova 5, Bratislava  
 
Uznesenie č. 05-22/20.864:  
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. 460-LO/D-2669/2005 zo 
dňa 04.11.2005 s účastníkmi konania: 
 
MAC TV, s r.o. 
Brečtanová 1 
831 01 Bratislava   
a 
Česká produkční invest, a.s. 
Na Příkopě 12/853 
110 00 Praha 
Česká republika  
a 
GRAFOBAL GROUP, a.s.  
Sasinkova 5 
811 01 Bratislava  
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 10 % obchodného podielu v 
spoločnosti MAC TV s r.o., držiteľa licencie na televízne vysielanie  č. T/39, doručenú Rade dňa 
04.11.2005 a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto     
 

rozhodnutie: 
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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 10% obchodného podielu držiteľa licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti 
MAC TV s.r.o., Bratislava,  ktorý prevedie spoločnosť Česká produkční invest, a.s., Praha na 
spoločnosť GRAFOBAL GROUP, a.s., Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/900: Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vyhotoví rozhodnutie v správnom 
konaní č. 460-LO/D-2669/2005 a zašle ho účastníkom konania.  
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 21/ 
SK : 451-LO/D-2913/2005 zo dňa 30.11.2005 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/39 na televízne terestriálne vysielanie 
ÚK : MAC TV s.r.o. 
ÚP:10:45 hod 
 
Uznesenie č. 05-22/21.865: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon 
č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 451-LO/D-
2913/2005 zo dňa 30.11.2005 posúdila žiadosť o predĺženie platnosti a o zmenu licencie na televízne 
vysielanie č. T/39  podľa § 52 ods. 2  a § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z., doručenú Rade dňa 
30.11.2005 účastníka konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01 Bratislava 
 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

predlžuje platnosť licencie na televízne vysielanie č. T/39 
o dvanásť rokov 

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

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 právoplatnej dňa 27.07.1995 v znení neskoršie  
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
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„I. 
 

7. Názov programovej služby: JOJ 
8. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie 

končí dňom 27.07.2007. Platnosť licencie predĺžená o 12 rokov, končí 27.07. 2019 
9. Časový rozsah vysielania: 24 h denne 
10.  Jazyk vysielania:  slovenský  
11. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie 
12. Spôsob vysielania: 

a) terestriálne televízne vysielanie prostredníctvom týchto frekvencií: 
43.kanál, kóta Babie 
52.kanál, kóta Banská Štiavnica 
28.kanál, kóta Banská Bystrica 
32.kanál, kóta Bardejov 
50.kanál, kóta Bratislava 
52.kanál, kóta Brezno 
37.kanál, kóta Detva 
50.kanál, kóta Dobšiná 
40.kanál, kóta  Dobroč 
43.kanál, kóta Dolný Kubín 
38.kanál, kóta Fiľakovo 
51.kanál, kóta Hlohovec 
34.kanál, kóta Hriňová 
34.kanál, kóta Kežmarok 
29.kanál, kóta Kremnica 
34.kanál, kóta Kokava nad Rimavicou 
27.kanál, kóta Košice 
34.kanál, kóta Kružlovská Huta 
31.kanál, kóta Lipany 
44.kanál, kóta Liptovský Mikuláš 
56.kanál, kóta Lučenec 
28.kanál, Medzilaborce 
56.kanál, kóta Budulov 
57.kanál, kóta Námestovo 
38.kanál, kóta Nižná Slaná 
33.kanál, kóta Nové Zámky 
34.kanál, kóta Plešivec 
50.kanál, kóta Poprad 
55.kanál, kóta Považská Bystrica 
27.kanál, kóta Pozdišovce - Michalovce 
41.kanál, kóta Podbrezová 
52.kanál, kóta Prešov 
41.kanál, kóta Rimavská Sobota 
44.kanál, kóta Rožňava 
45.kanál, kóta Ružomberok 
30.kanál, kóta Senica 
30.kanál, kóta Skalica 
32.kanál, kóta Snina 
58.kanál, kóta Spišská Nová Ves 
49.kanál, kóta Stará Ľubovňa 
27.kanál, kóta Staré Hory – Donovaly 
21.kanál, kóta Stropkov 
39.kanál, kóta Šarišské Michaľany 
41.kanál, kóta Topoľčany 

 31



41.kanál, kóta Topoľčianky – Zlaté Moravce 
57.kanál, kóta Trenčín 
38.kanál, kóta Uhrovec 
46.kanál, kóta Veľký Krtíš 
49.kanál, kóta Vranov 
56.kanál, kóta Jovsa 
55.kanál, kóta Zvolen 
55.kanál, kóta Žiar nad Hronom 
46.kanál, kóta Žarnovica – Hodruša Hámre 
52.kanál, kóta Žilina 
32.kanál, kóta Bystré 
46.kanál, kóta Slovenská Ľupča 
37.kanál, kóta Hnúšťa 
52.kanál, kóta Krompachy 
55.kanál, kóta Nová Baňa 
45.kanál, kóta Zázrivá 
44.kanál, kóta Čierny Balog 
46.kanál, kóta Poltár 
33.kanál, kóta Nižná na Orave 
27.kanál, kóta Geľnica 
34.kanál, kóta Kurimka 
43.kanál, kóta Dlhé pole  
56.kanál, kóta Budulov 
 
   

b) digitálne kódované vysielanie prostredníctvom družice INTELSAT 707 na pozícii 1° 
západne z pozemskej stanice v Bratislave, prevádzkovanej spoločnosťou TELENOR 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 

 
Vysielateľ v súvislosti s § 45 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. zabezpečí vedenie evidencie predaja 
dekódovacích kariet a stav k 31.12. príslušného kalendárneho roka oznámi Rade vždy do 30 dní od 
jeho skončenia. 

 
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 Bratislava I zo dňa 19.09.2005, 
vložka číslo: 19871/B 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.09.2005, vložka číslo: 19871/B 
 

III. 
 

1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní zo dňa 14.12.2005, ktoré bolo doručené Rade dňa 14.12.2005 (č.p.d. 3098/2005) 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie:   max.30 % 
2. Programy: min.70 % 

b)  Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 7,6 % 
2. Publicistika: 2,1 % 

2.1. Politická publicistika: 0,5 % 
2.2. Ostatná publicistika: 1,6 % 
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3. Dokumentárne programy: 1 % 
4. Dramatické programy: 48 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 39,3 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Športové programy: 2 % 

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

vysielacieho času: 0%  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 10 % 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi:  
a) európska produkcia: 72%  

      b) v tom nezávislá produkcia: 20 % 
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným 

prístupom verejnosti 
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 

Jednotného systému označovania programov 
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej     
      programovej služby:   
 

 Technické zariadenie teletextu: „Phoebe Neo“ s txt centrom NCP.  
  Obsah stránkovania a špecifikácia teletextového zariadenia - určené podľa technického       
  zabezpečenia,    doručeného Rade dňa 22.09.2005 
  Územný rozsah vysielania teletextu: v rozsahu licencie T/39 
  Charakter vysielania: informačno  - komerčný 
  Stránkovanie : 

100 :  hlavná stránka : základný prehľad teletextu začlenený do jednotlivých stránok,        
          vysielací program TV JOJ a ostatných plnoformátových slovenských televízií,    
          aktuálne vysielaný program na TV JOJ spolu s dvomi nasledujúcimi reláciami. 
101-299 : spravodajská sekcia : spravodajstvo, šport, počasie. 
300:   program : vysielací plán TV JOJ, základné informácie týkajúce sa daných    
          programov (názov programu, čas vysielania, žáner, krajina pôvodu, rok výroby)    
          a doplňujúce informácie (seriály, filmy, vlastná tvorba, čo je nové v TV JOJ) 
400-819: komerčný obsah 
820-839: technické stránky : využívané na komunikáciu technických informácií    
          o vysielačoch, plánovaných odstávkach.“   

 
 

IV. 
 

1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. 
Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným úradom SR, ktorými sa 
vysielateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného spektra Slovenskej republiky prideľuje: 

 
 
 
1) Televízny kanál:  27 Košice – Baňa Bankov 
Frekvenčný list: 2338/SKS-98 zo dňa 10.03.1998  
Maximálne vyžiarený výkon:  1 kW 
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Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia: Košice - mesto 
 
2) Televízny kanál:  52 Banská Štiavnica  
Frekvenčný list: 11025/SKS-00 zo dňa 31.10.2000 
Maximálne vyžiarený výkon:  400 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia: Banská Štiavnica 
 
3) Televízny kanál:  52 Brezno 
Frekvenčný list: 12682/SKS-00 zo dňa 15.11.2000 
Maximálne vyžiarený výkon:  100 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia: Brezno 
 
4) Televízny kanál:  43 Dolný Kubín 
Frekvenčný list: 10910-3/SKS-99 zo dňa 29.11.1999 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia: Dolný Kubín 
 
5) Televízny kanál:  55 Považská Bystrica 
Frekvenčný list: 10910-4/SKS-99 zo dňa 29.11.1999 
Maximálne vyžiarený výkon:  40 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia: Považská Bystrica 
 
6) Televízny kanál:  44 Rožňava 
Frekvenčný list: 10910-5/SKS-99 zo dňa 29.11.1999 
Maximálne vyžiarený výkon:  200 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia: Rožňava 
 
7) Televízny kanál:  41 Rimavská Sobota 
Frekvenčný list: 8450/SKS-00 zo dňa 18.08.2000 
Maximálne vyžiarený výkon:  200 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia: Rimavská Sobota a okolie 
 
8) Televízny kanál:  50 Bratislava - Kamzík 
Frekvenčný list: 10476/OFS-01 zo dňa 13.11.2001 
Maximálne vyžiarený výkon:  37 dBW (5kW) 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :                                     Bratislava  
 
 
 
9) Televízny kanál:  51 Hlohovec 
Frekvenčný list: 10477/OFS-01 zo dňa 13.11.2001 
Maximálne vyžiarený výkon:  100 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia : 
 
10) Televízny kanál:  52 Žilina - Krížava 
Frekvenčný list: 10478/OFS-01 zo dňa 13.11.2001 
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Maximálne vyžiarený výkon:  300 kW 
Polarizácia:  horizontálna 

      Oblasť pokrytia :  
 
11) Televízny kanál:  43 Babie 
Frekvenčný list: 5119/OSFS-02 zo dňa 12.06.2003 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 W 
Polarizácia:                                                  horizontálna 
Oblasť pokrytia :                                         obec Babie 

 
12) Televízny kanál:  28 Banská Bystrica 
Frekvenčný list: 649/10/2005 zo dňa 14.02.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  80  W 
Polarizácia:                                              horizontálna 
Oblasť pokrytia :                              Banská Bystrica 

 
13) Televízny kanál:  32 Bardejov 
Frekvenčný list: 5337/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  9 dBW 
Polarizácia:                                          horizontálna 
Oblasť pokrytia :                         Bardejov 

 
14) Televízny kanál:  37 Detva 
Frekvenčný list: 5338/OSFS-02 zo dňa 07.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 dBW 
Polarizácia:                                      horizontálna 
Oblasť pokrytia :                                 Detva 

 
15) Televízny kanál:  50 Dobšiná 
Frekvenčný list: 5146/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  17 dBW 
Polarizácia:                                        horizontálna  
Oblasť pokrytia :                  Dobšina 

 
16) Televízny kanál:  40 Dobroč 
Frekvenčný list: 141/10/2005 zo dňa 14.1.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 W 
Polarizácia:                             horizontálna  
Oblasť pokrytia :                  Dobroč 

 
 
 
17) Televízny kanál:  34 Hriňová 
Frekvenčný list: 1089/OSFS – 04 zo dňa 17.03.2004 
Maximálne vyžiarený výkon:  8 W 
Polarizácia:                           horizontálna 
Oblasť pokrytia :                  Hriňová 

 
 
18) Televízny kanál:  34 Kežmarok 
Frekvenčný list: 5148/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 dbW 
Polarizácia:                        horizontálna 
Oblasť pokrytia :             Kežmarok  
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19) Televízny kanál:  29 Kremnica 
Frekvenčný list: 1087/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 W 
Polarizácia:                                                 horizontálna 
Oblasť pokrytia :          TVP Kremnica 

 
20) Televízny kanál:  34 Kokava nad Rimavicou 
Frekvenčný list: 146/10/2005 zo dňa 14.01.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  12 W 
Polarizácia:            horizontálna 
Oblasť pokrytia :          Kokava nad Rimavicou 

 
21) Televízny kanál:  34 Kružlovská Huta 
Frekvenčný list: 645/10/2005 zo dňa 14.02.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  205 W 
Polarizácia:                 horizontálna 
Oblasť pokrytia :              Kružlovská Huta 

 
22) Televízny kanál:  31 Lipany 
Frekvenčný list: 3125/OSFS-04 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  0,300 kW 
Polarizácia:      horizontálna 
Oblasť pokrytia :    Lipany 

 
23) Televízny kanál:  44 Liptovský Mikuláš 
Frekvenčný list: 6341/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 dBW 
Polarizácia:         horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Liptovský Mikuláš  

 
 
24) Televízny kanál:  56 Lučenec 
Frekvenčný list: 5150/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  23 dBW 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :            Lučenec 

 
25) Televízny kanál:  28         Medzilaborce 
Frekvenčný list: 5151/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  27 dBW 
Polarizácia:      horizontálna 
Oblasť pokrytia :           Medzilaborce 

 
26) Televízny kanál:  56 Budulov 
Frekvenčný list: 5159/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  17 dBW 
Polarizácia:          horizontálna  
Oblasť pokrytia :  Budulov 

 
27) Televízny kanál:  57 Námestovo 
Frekvenčný list: 647/10/2005 zo dňa 14.02.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  25 W 
Polarizácia:   horizontálna 
Oblasť pokrytia : Medzilaborce 
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28) Televízny kanál:  38 Nižná Slaná 
Frekvenčný list: 148/10/2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  30 W 
Polarizácia:       horizontálna 
Oblasť pokrytia : Nižná Slaná 

 
29) Televízny kanál:  33 Nové Zámky 
Frekvenčný list: 3435/OSFS-04 zo dňa 16.08.2004 
Maximálne vyžiarený výkon:  50 kW 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia : Nové Zámky a okolie  

 
30) Televízny kanál:  34 Plešivec 
Frekvenčný list: 142/10/2005 zo dňa 14.01.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  30 W 
Polarizácia:       horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Plešivec 

 
31) Televízny kanál:  50 Poprad 
Frekvenčný list: 428/OSFS-03 zo dňa 26.05.2003 
Maximálne vyžiarený výkon:  50 W 
Polarizácia:    horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Poprad 

 
32) Televízny kanál:  27 Michalovce 
Frekvenčný list: 3193/10/2005 zo dňa 10.12.2003 
Maximálne vyžiarený výkon:  250 W 
Polarizácia:          horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Pozdišovce - Michalovce 

 
 
33) Televízny kanál:  41 Podbrezová 
Frekvenčný list: 1451/10/2005 zo dňa 18.04.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  5 W 
Polarizácia:      horizontálna 
Oblasť pokrytia :     Podbrezová 

 
34) Televízny kanál:  52 Prešov 
Frekvenčný list: 10455/OSFS-03 zo dňa10.12.2003 
Maximálne vyžiarený výkon:  300 W 
Polarizácia:   horizontálna 
Oblasť pokrytia : Prešov  

 
35) Televízny kanál:  45 Ružomberok 
Frekvenčný list: 5343/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vy horizontálna 
Oblasť pokrytia :      Ružomberok 

 
36) Televízny kanál:  30 Senica 
Frekvenčný list: 1311/10/2005 zo dňa 05.04.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  30 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Senica  
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37) Televízny kanál:  30 Skalica 
Frekvenčný list: 1468/10/2005 zo dňa 19.04.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 W 
Polarizácia:  horizontálna  
Oblasť pokrytia :         Skalica 

 
38) Televízny kanál:  32 Snina 
Frekvenčný list: 5152/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  150 W 
Polarizácia: horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Snina 
 
39) Televízny kanál:  58 Spišská Nová Ves 
Frekvenčný list: 5153/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  100 W 
Polarizácia:         horizontálna  
Oblasť pokrytia :     Spišská Nová Ves 

 
40) Televízny kanál:  49 Stará Ľubovňa 
Frekvenčný list: 5344/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  9 dBW 
Polarizácia:        horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Stará Ľubovňa 

 
 
 
41) Televízny kanál:  27 Staré Hory - Donovaly 
Frekvenčný list: 646/10/2005 zo dňa 14.02.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 W 
Polarizácia:        horizontálna 
Oblasť pokrytia : Staré Hory - Donovaly 

 
42) Televízny kanál:  21 Stropkov 
Frekvenčný list: 5154/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  30 dBW 
Polarizácia: horizontálna  
Oblasť pokrytia :   Stropkov  

 
43) Televízny kanál:  39 Šarišské Michaľany 
Frekvenčný list: 1622/10/2005 zo dňa 29.05.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  15 W 
Polarizácia:    horizontálna 
Oblasť pokrytia :  Šarišské Michaľany 

 
 
44) Televízny kanál:  41 Topoľčany 
Frekvenčný list: 5155/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  50 W 
Polarizácia:     horizontálna  
Oblasť pokrytia :   Topoľčany 

 
45) Televízny kanál:  41 Topoľčianky – Zlaté Moravce 
Frekvenčný list: 147/10/2005 zo dňa 14.01.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  120 W 
Polarizácia:      horizontálna 
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Oblasť pokrytia :  Topoľčianky  
 
46) Televízny kanál:  57 Trenčín 
Frekvenčný list: 5165/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  55 dBW 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :  Trenčín 

 
47) Televízny kanál:  38 Uhrovec 
Frekvenčný list: 5126/OSFS-03 zo dňa 20.06.2003 
Maximálne vyžiarený výkon:  5 kW 
Polarizácia:    horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Uhrovec a okolie    

 
48) Televízny kanál:  46 Veľký Krtíš 
Frekvenčný list: 1800/OSFS-04 zo dňa 30.04.2004 
Maximálne vyžiarený výkon:  100 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :                                           Veľký Krtíš 

 
 
49) Televízny kanál:  49 Vranov nad Topľou 
Frekvenčný list: 5168/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  0,100 kW 
Polarizácia:      horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Vranov nad Topľou 
 
50) Televízny kanál:  56 Jovsa 
Frekvenčný list: 150/10/2005 zo dňa 14.1.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  150 W 
Polarizácia:    horizontálna  
Oblasť pokrytia :   Jovsa 

 
51) Televízny kanál:  55 Zvolen 
Frekvenčný list: 5521/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 dBW 
Polarizácia:   horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Zvolen 

 
 
52) Televízny kanál:  55 Žiar nad Hronom 
Frekvenčný list: 5346/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 dBW 
Polarizácia:     horizontálna  
Oblasť pokrytia :    Žiar nad Hronom 

 
53) Televízny kanál:  46 Žarnovica 
Frekvenčný list: 143/10/2005 zo dňa 14.01.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  35 W 
Polarizácia:      horizontálna 
Oblasť pokrytia :  Žarnovica 

 
54) Televízny kanál:  32 Bystré 
Frekvenčný list: 1467/10/2005 zo dňa 21.04.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  12 W 
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Polarizácia:     horizontálna 
Oblasť pokrytia : Bystré   

 
55) Televízny kanál:  46 Slovenská Ľupča 
Frekvenčný list: 648/10/2005 zo dňa 14.2.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 W  
Polarizácia: horizontálna 
Oblasť pokrytia :    Slovenská Ľupča  

 
56) Televízny kanál:  37 Hnúšťa 
Frekvenčný list: 5147/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  13 dBW 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :  Hnúšťa  

 
 
57) Televízny kanál:  52 Krompachy 
Frekvenčný list: 5149/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  25 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Krompachy  

 
 
58) Televízny kanál:  55 Nová Baňa 
Frekvenčný list: 5348/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 W 
Polarizácia:     horizontálna 
Oblasť pokrytia :     Nová Baňa 

 
59) Televízny kanál:  45 Zázrivá 
Frekvenčný list: 1091/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004 
Maximálne vyžiarený výkon:  15 W 
Polarizácia:     horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Zázrivá 

 
60) Televízny kanál:  44 Čierny Balog 
Frekvenčný list: 144/10/2005 zo dňa 14.1.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 W 
Polarizácia:   horizontálna  
Oblasť pokrytia : Čierny Balog 

 
61) Televízny kanál:  46          Poltár  
Frekvenčný list: 5163/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  13 dBW 
Polarizácia:   horizontálna 
Oblasť pokrytia :    Poltár   

 
62) Televízny kanál:  33 Nižná  
Frekvenčný list: 5524/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  17 dBW 
Polarizácia:    horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Nižná ( na Orave)  

 
63) Televízny kanál:  27 Gelnica 
Frekvenčný list: 5161/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
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Maximálne vyžiarený výkon:  9 dBW 
Polarizácia:    horizontálna  
Oblasť pokrytia :     Gelnica 

 
64) Televízny kanál:  34       Kurimka 
Frekvenčný list: 151/10/2005 zo dňa 14.1.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 W 
Polarizácia:       horizontálna 
Oblasť pokrytia :     Kurimka 

 
 
65) Televízny kanál:  43 Dlhé pole 
Frekvenčný list: 3734/10/2005 zo dňa 25.9.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  5 W 
Polarizácia:  horizontálna  
Oblasť pokrytia :   Dlhé pole 

 
66) Televízny kanál:  38 Fiľakovo 
Frekvenčný list: 145/10/2005 zo dňa 14.1.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 W 
Polarizácia:  horizontálna  
Oblasť pokrytia :   Fiľakovo 
 
67) Televízny kanál:  56 Budulov 
Frekvenčný list: 5159/OSFS-02  zo dňa 27.5.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  17 dBW 
Polarizácia:   horizontálna  
Oblasť pokrytia : Budulov 
 

 
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 

a) videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni 
b) v prípade použitia iného formátu zabezpečiť prehratie záznamov.“ 

 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/901: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 451-LO/D-
2913/2005, zašle ho účastníkovi konania (MAC TV, s.r.o.)  a vyzve ho na úhradu správneho poplatku . 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 22/ 
SK: 444-LO/D-2939/2005 zo dňa 01.12.2005  
vo veci zrušenia registrácie retransmisie  č. T/190 podľa §63 ods. 1 písm. a) zák.308/2000Z.z.  
ÚK: K-TECH,  s.r.o., Veľký Meder 
 
Uznesenie č. 05-22/22.866: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán vecne 
príslušný podľa § 4 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 
v podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 444-LO/D-2939/2005 začatom dňa 
01.12.2005 vo veci zrušenia registrácie retransmisie  č. TKR/190 účastníka konania: 
 
K-TECH, s.r.o. 
Lesná 2044/95 
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932 01 Veľký Meder 
 
a po zistení potrebných dokladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
  

rozhodnutie: 
 
Rada podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
ruší registráciu retransmisie č. TKR/190 

 
z dôvodu, že o to prevádzkovateľ - spoločnosť K-TECH, s.r.o., Veľký Meder, listom doručeným Rade 
dňa 01.12.2005 požiadal.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/902: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zrušení registrácie č. TKR/190 v SK č.: 444-LO/D-2939/2005 
účastníkovi konania, spoločnosti  K-TECH, s.r.o., Veľký Meder. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 23/ 
SK: 445-LO/D-2936/2005 zo dňa 01.12.2005  
vo veci  zmeny registrácie retransmisie  č. T/189 z dôvodu zmeny územného rozsahu a zmeny 
ponuky programových služieb 
ÚK: TS,  s.r.o., Veľký Meder 
 
Uznesenie č. 05-22/23.867: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 445-
LO/D-2936/2005 zo dňa 01.12..2005, vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/189, 
prevádzkovateľa retransmisie - účastníka konania: 
 
TS, s.r.o. 
Lesná č. 2044/95 
932 01 Veľký Meder 
 
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. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
m e n í 

 
registráciu retransmisie č. TKR/189 nasledovne:    
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/189/2001 zo dňa 21.08.2001 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa mení  v časti I. v bodoch 1.-4. nasledovne: 
 1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete sa dopĺňa o nový podbod 1.4. takto:  
„ 1.4. Káblový distribučný systém:  
   hlavná stanica - lokalita: Veľký Meder 
   lokalita štúdia – Lesná č. 2044/95, Veľký Meder“ 

 42



2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa takto: za posledný písaný text sa dopĺňa:  
 „ Veľký Meder“ 
3. Bod 3. Počet prípojok sa dopĺňa o text:  
„ Veľký Meder                  2 277 
   Spolu:                             4 415“ 
4.  Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení v časti 4.1- 4.3  a dopĺňa sa podbod 4.4 takto: 
„ 4.1 KDS Kolárovo:  z rozšírenej ponuky sa vypúšťa „ FILMMÚZEUM“ 
  4.2 KDS Okoč: z rozšírenej ponuky sa vypúšťa „ FILMMÚZEUM“   
  4.3 KDS Čilizská Radvaň - Baloň: z rozšírenej ponuky sa vypúšťa „ FILMMÚZEUM“ 
  4.4 KDS Veľký Meder:  
 
základný súbor:  

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, STUDIO 
PLUS TV,  DUNA TV, ORF 1, MTV 1, M2, SAT 1, 
CNN 

    
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; 

Rádio Rebeca, Rádio TWIST 
rozšírený súbor:   

televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, STUDIO 
PLUS TV, NAUTIK TV, ČT 1,  DUNA TV, ORF 1, 
MTV 1, M2, SAT 1, CNN, JETIX, NATIONAL 
GEOGRAPHIC, FASION, TRAVEL, EUROSPORT, 
MAGYAR ATV, MINIMAX/A+, VIVA, RTL, PRO 
7, VOX, SPICE PLATINUM, MTV EUROPE, Viasat 
History,   

    
rozhlasové programové služby:      Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; 

Rádio Rebeca, Rádio TWIST.“ 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/903: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 445- 
LO/D-2936/2005 účastníkovi konania, spol. TS, s.r.o. a zašle ho ÚK spolu s výzvou na úhradu 
správneho poplatku  . 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č.104/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice TV Markíza 
(monitorovaný program/dni - SR- Rusko – kvalifikačný zápas o postup na MS vo futbale 2006 
z 12.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-22/24.868: 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. 
104/2005/TV o monitorovaní TV Markíza začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s možným prekročením zákonom stanoveného časového rozsahu pre vysielanie reklamy dňa 
12.10.2005 v čase od 20.00 do 21.00 hod.  

 43



Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/904: 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: 03.01.2006          Z: PKO 
 
 
Uznesenie č. 05-22/24.869: 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. 
104/2005/TV o monitorovaní TV Markíza začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s neposkytnutím súvislých záznamov vysielania na základe vyžiadania Rady zo dňa 
12.10.2005. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/905: 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: 03.01.2006          Z: PKO 
 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 138/2005/TV o monitorovaní televíznej stanice TV Markíza 
(monitorovaný program/dni  - SR- Španielsko – kvalifikačný zápas o postup na MS vo futbale 2006 
z 16.11.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-22/25.870: 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. 
138/2005/TV o monitorovaní TV Markíza začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním reklám v reklamnej prestávke počas druhého polčasu futbalového zápasu Slovensko - 
Španielsko dňa 16.11.2005, ktoré zasahovali do priebehu zápasu po skončení reklamnej prestávky.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/906: 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: 03.01.2006          Z: PKO 
 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 139/2005/TV o monitorovaní televíznych staníc Markíza, JOJ a STV 
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(monitorované dni 1.9. - 30.9.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, MAC TV, s.r.o., Bratislava, Slovenská televízia, 
vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 05-22/26.871: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa  § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie 
voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., Bratislava, vo veci možného porušenia  § 16 písm. n) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v mesiaci september nedodržal podiel programov vo verejnom 
záujme stanovený v udelenej licencii.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/907: 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: 03.01.2006          Z: PKO 
 
 
Uznesenie č. 05-22/26.872: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., začína správne konanie 
voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia  § 27 ods. 1  
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že si riadne nesplnil povinnosť na požiadanie poskytovať 
Rade údaje potrebné na kontrolu plnenia povinností podľa § 22 až 26 zákona č. 308/2000 Z.z.      
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/908: 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: 03.01.2006          Z: PKO 
 
 
K bodu 27/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.2853/322-2005 zo dňa  23.11.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Slovo do bitky ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2853/322-2005   smerujúcej proti vysielaniu rádio OKEY 
Vysielateľ: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava     číslo licencie: R/49 
 
Uznesenie č. 05-22/27.873: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 2853/322-2005 začína správne konanie voči vysielateľovi RADIO OKEY a.s.  
vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že nezabezpečil 
nestrannosť a objektívnosť v politickopublicistickom programe „Slovo do bitky“ zo dňa 20.11.2005.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 05-22/909: 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: 13.01.2006          Z: PKO 
 
K bodu 28/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č.2611/290-2005, č.2449/278-2005 sťažovateľ: fyzická/právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z 13.10.2005 a 17.10.2005) 
Správa o šetrení sťažností č.2449/279-2005 a č.2611/290-2005, smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-22/28.874: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažností  č. 2449/278-2005 a 2611/290-2005 začína správne konanie voči vysielateľovi  
MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že v spravodajskom programe „Televízne noviny“ zo dňa 17.10.2005 odvysielal 
príspevok „Výhrada svedomia“, v ktorom nezabezpečil nestrannosť a objektívnosť. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/910: 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: 13.01.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 05-22/910.1: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 03.01.2006          Z: PgO 
 
 
Uznesenie č. 05-22/28.875:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti  č.  2611/290-2005  
začína správne konanie voči vysielateľovi  MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného 
porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že v spravodajskom programe 
„Televízne noviny“ zo dňa 13.10.2005 odvysielal príspevok „Problematická zmluva“, v ktorom 
nezabezpečil nestrannosť a objektívnosť. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/911: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.01.2006          Z: PgO 
 
Úloha č. 05-22/911.1: 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: 13.01.2006          Z: PKO 
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K bodu 29/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2385/271-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z 18. 10. 2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2385/271-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-22/29.876: 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. 
2385/271-2005, 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. 05-22/912: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.01.2006          Z: PgO 
 
 
K bodu 30/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2036/228-2005      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie reklamy Tantum Verde) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2036/228-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza, TV JOJ a STV 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, MAC TV, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 05-22/30.877: 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. 
2036/228-2005, vedenú voči vysielateľom MAC TV s. r. o., MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., 
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. 05-22/913: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.01.2006          Z: PgO 
 
 
K bodu 31/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2171/242-2005 zo dňa     sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Ruším ťa!) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2171/242-2005 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-22/31.878: 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. 
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308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť evidovanú pod č. 
2171/242-2005, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s. r. o., Bratislava a uznala sťažnosť v zmysle § 
19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/914: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.01.2006          Z: PgO 
 
 
K bodu 32/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 749/84-2005      sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu Varí vám to ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 749/84-2005 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-22/32.879: 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. 
749/84-2005, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s. r. o., Bratislava a uznala sťažnosť v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/915: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.01.2006          Z: PgO 
 
 
K bodu 33/ 
Šetrenie sťažností 
Sťažnosti č.2745/310-2005, č.2793/319-2005, č.2813/320-2005, 2865/329-2005         
(na vysielanie programu VyVolení  zo dňa 10.11.2005 )   sťažovatelia: fyzické osoby 
Správa o šetrení sťažností  č.2745/310,  2793/319, 2813/320, 2865/329 smerujúcich  proti vysielaniu 
televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 05-22/33.880: 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 sťažnosti, evidované pod č. 
2745/310-2005, 2793/319-2005, 2813/320-2005, 2865/329-2005, vedené voči vysielateľovi MAC TV 
s.r.o. a uznala ich v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnené. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/916: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.01.2006          Z: PgO 
 
 
K bodu 34/ 
Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č. 2677/301-2005      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Správy STV z 2.11.2005 príspevok „SOV: Kam idú peniaze“?) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2677/301-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 05-22/34.881: 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. 
2677/301-2005, 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. 05-22/917: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.01.2006          Z: PgO 
 
 
K bodu 35/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2854/325-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Správy STV z 19.11.2005, príspevok Nitriansky VÚC: Kandidáti na župana)   
Správa o šetrení sťažnosti č. 2854/325-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 05-22/35.882: 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. 
2854/325-2005, 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. 05-22/918: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.01.2006          Z: PgO 
 
 
K bodu 36/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2893/336-2005      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Sobotné dialógy z 26. 11. 2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2893/336-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 05-22/36.883: 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. 
2893/336-2005, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskému rozhlasu a uznala sťažnosť 
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/919: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.01.2006          Z: PgO 
 
 
K bodu 37/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 2320/270-2005      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z 10.10.2005, príspevok „Stimul sem, stimul tam“) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2320/270-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 05-22/37.884: 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. 
2320/270-2005, 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. 05-22/920: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 03.01.2006          Z: PgO 
 
 
K bodu 38/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 132-PgO/O-826/2004 zo dňa 04.05.2004 
Doplnenie: Správa č. 5/RO o monitorovaní vysielania Rádia Okey 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Okey Chart“, 11.03.2004) 
ÚK: OKEY RÁDIO, a. s., Bratislava      číslo licencie R/49 
 
Uznesenie č. 05-22/38.885: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 132-PgO/O-826/2004 vedené voči vysielateľovi OKEY  RÁDIO, a.s.,  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. 05-22/921: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 20.01.2006          Z: PKO 
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K bodu 39/ 
Návrh na  zastavenie správneho konania a návrh na začatie správneho konania 
SK č.: 266-PgO/O-1539/2005 zo dňa 13.09.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1668/189-2005  
(dodržiavanie § 16 písm. k)  zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neoznačovanie programovej služby nezameniteľným obrazovým 
symbolom - logom) 
ÚK: VIDEO TV, s. r. o., Prievidza      číslo licencie T/43   
 
Uznesenie č. 05-22/39.886: 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. 266-PgO/O-1539/2005 VIDEO TV, s.r.o. 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/922: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 20.01.2006          Z: PKO 
 
 
Uznesenie č. 05-22/39.887: 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. 
začína správne konanie voči spoločnosti VIDEO TV, s.r.o. vo veci možného porušenia ustanovenia § 
16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nezabezpečením povinnosti uchovávať súvislé 
záznamy vysielania a na vyžiadanie ich poskytnúť Rade. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/923: 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: 10.01.2006          Z: PKO 
 
 
K bodu 40/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 267-PgO/O-1540/2005 zo dňa 13.09.2005 
Doplnenie: Správa č. 48/2005/TV o monitorovaní AZTV INFO 
(dodržiavanie § 39 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Noviny AZTV“, 01.07.2005) 
ÚK: AZTV, spol. s r. o., Banská Bystrica     číslo licencie T/153 
 
Uznesenie č. 05-22/40.888: 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. 267-PgO/O-1540/2005 AZTV, spol. s r.o. 

 51



 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 39 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 

tým, 
 
že dňa 1.7.2005 odvysielal v rámci programu „Noviny AZTV“ športové spravodajstvo, ktoré bolo 
sponzorované 
 

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. 05-22/924: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 20.01.2006          Z: PKO 
 
K bodu 41/ 
Návrh na zastavenie správneho konania v časti týkajúcej sa ustanovení § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 
308/2000 Z. z., pretože v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa nezmenil a návrh na 
zastavenie správneho konania v časti týkajúcej sa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., 
pretože odpadol dôvod konania 
SK č.: 302-PgO/O-1778/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 79/2005/TV z monitorovania TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5  zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj“, 10.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 05-22/41.889: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že správne konanie č. 302-PgO/O-1778/2005 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa ustanovenia § 30 písm. i) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov, v časti týkajúcej sa ustanovení § 20 ods. 3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
zastavuje, 

 

pretože v tej istej veci sa právoplatne rozhodlo a skutkový stav sa podstatne nezmenil.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/925: 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: 20.01.2006          Z: PKO 
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Uznesenie č. 05-22/41.890: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že správne konanie č. 302-PgO/O-1778/2005 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa ustanovenia § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov, v časti týkajúcej sa ustanovenia § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/926: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 20.01.2006          Z: PKO 
 
 
K bodu 42/ 
Návrh na  zastavenie správneho konania a návrh na začatie správneho konania  
SK č.: 371-PgO/O-1888/2005 zo dňa 25.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 62/05/TV  
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neoznačovanie programovej služby nezameniteľným obrazovým 
symbolom - logom) 
ÚK: Humenská televízia, s. r. o., Humenné     číslo licencie T/94 
 
Uznesenie č. 05-22/42.891: 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 správne konanie  č. 371-PgO/O-1888/2005 vedené voči vysielateľovi  Humenská 
televízia, s.r.o. podľa ustanovenia § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov,  
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/927: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 20.01.2006          Z: PKO 
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Uznesenie č. 05-22/42.892: 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. 
začína správne konanie voči spoločnosti Humenská televízia, s.r.o. vo veci možného porušenia 
ustanovenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nezabezpečením povinnosti 
uchovávať súvislé záznamy vysielania a na vyžiadanie ich poskytnúť Rade. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/928: 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: 10.01.2006          Z: PKO 
 
 
K bodu 43/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 379-PgO/O-1971/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 106/2005/TV z monitorovania TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj – Face to Face“, 21.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
ÚP:10:00 hod 
 
Uznesenie č. 05-22/43.893: 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. 379-PgO/O-1971/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

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

tým, 
 
že dňa 21.10.2005 o cca 22:02 hod. odvysielal program „BIG BROTHER - Súboj Face to Face“, 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 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. 
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Úloha č. 05-22/929: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 20.01.2006          Z: PKO 
 
 
K bodu 44/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 383-PgO/O-1975/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 83/2005/TV z monitorovania TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj – Face to Face“, 14.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
ÚP:10:00 hod 
 
Uznesenie č. 05-22/44.894: 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. 383-PgO/O-1975/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

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

tým, 
 
že dňa 14.10.2005 o cca 22:02 hod. odvysielal program „BIG BROTHER - Súboj Face to Face“, 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. 
 
Úloha č. 05-22/930: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 20.01.2006          Z: PKO 
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K bodu 45/ 
Návrh na uloženie sankcií – pokút a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 391-PgO/O-1983/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 119/2005/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother - Súboj“, 25.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
ÚP:10:00 hod 
 
Uznesenie č. 05-22/45.895: 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. 391-PgO/O-1983/2005 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

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

tým, 
 
že dňa 25.10.2005 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 2.000.000,– Sk, slovom dvamilióny 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. 
 

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

tým, 
 
že dňa 25.10.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program „Big Brother - Súboj“ bez zohľadnenia 
vekovej vhodnosti pri jeho zaradení do vysielania, 
 

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

tým, 
 
že dňa 25.10.2005 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 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 100.000,– Sk, slovom stotisíc 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. 05-22/931: 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 upozornenia na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné 
T: 20.01.2006          Z: PKO 
 
 
K bodu 46/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 394-PgO/O-1986/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 102/2005/TV z monitorovania TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj – Face to Face“, 26.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
ÚP:10:00 hod 
 
Uznesenie č. 05-22/46.896: 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. 394-PgO/O-1986/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

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

tým, 
 
že dňa 26.10.2005 o cca 22:00 hod. odvysielal program „BIG BROTHER - Súboj Face to Face“, pri 
ktorom neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa 
ustanovenia § 20 ods. 6 určila Rada, 
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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. 
 
Úloha č. 05-22/932: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 20.01.2006          Z: PKO 
 
 
K bodu 47/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 392-PgO/O-1984/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 75/2005/TV z monitorovania TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj – Late Night“, 25.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
ÚP:10:00 hod 
 
Uznesenie č. 05-22/47.897: 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. 392-PgO/O-1984/2005 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
 

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

tým, 
 
že dňa 25.10.2005 o cca 22.50 hod. odvysielal program „Big Brother Súboj-Late night“, pri ktorom 
neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia 
§ 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 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských 
korún. 
 

 58



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. 05-22/933: 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: 20.01.2006          Z: PKO 
 
 
K bodu 48/ 
Návrh na uloženie sankcií – pokút a upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 388-PgO/O-1980/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 124/2005/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother súboj - Nominácie“, 24.10.2005) 
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
ÚP:10:00 hod 
 
Uznesenie č. 05-22/48.898: 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. 388-PgO/O-1980/2005 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
 
 

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

tým, 
 
že dňa 24.10.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program „Big Brother  Súboj-Nominácie“, 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 600.000.,– Sk, slovom šesťstotisíc 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. 
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II. porušil povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 24.10.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program „Big Brother Súboj-Nominácie“ bez 
zohľadnenia vekovej vhodnosti pri jeho zaradení do vysielania, 
 

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. 
 
 

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

tým, 
 
že dňa 24.10.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program „Big Brother Súboj-Nominácie“, pri ktorom 
neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia 
§ 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 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. 
 
Úloha č. 05-22/934: 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 upozornenia na porušenie zákona a 
doručí ho účastníkovi konania spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné 
T: 20.01.2006          Z: PKO 
Rôzne/ 
 
1/ SK: 405-LO/D-2613/2005 zo dňa 2.11.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie R/43 
ÚK:  BBC World Service, Slovak Section, London, United Kingdom 
ÚP: 11:15 hod 
 
Uznesenie č. 05-22/49.899: 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. 
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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. 405-LO/D-
2613/2005 začatom dňa 02.11.2005 posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. 
R/43 doručenú Rade dňa 02.11.2005 účastníka konania: 
 
BBC World Service 
Slovak Section 
Bush House 
WC2B 4PH London 
United Kingdom  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
 

prerušuje na 120 dní 
 

správne konanie č. 405-LO/D-2613/2005 zo dňa 02.11.2005 a 
 

vyzýva 
 
účastníka konania BBC World Service, Slovak Section, London, aby v uvedenej lehote predložil:  

- analýzu právnej povahy spoločnosti BBC World Service (pojednávajúcu o právnej povahe tohto 
subjektu, prípadne obsahujúcu zakladajúce dokumenty tejto spoločnosti alebo zákon na základe 
ktorého bola zriadená). 

 
Rada bude v správnom konaní č. 405-LO/D-2613/2005 zo dňa 02.11.2005 pokračovať po uplynutí 
lehoty,  alebo keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené.  
 
Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. Podľa § 30 ods. 1 písm. d/  
zákona č.  71/1967 Zb. Rada správne konanie zastaví, ak účastník konania v určenej lehote neodstráni 
nedostatky svojho podania.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 05-22/935: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 405-LO/D-
2613/2005 a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti BBC World Service. 
T: 20.01.2006          Z: LO 
 
2/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2005 
 
Rada zobrala na vedomie štatistiku o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. 
štvrťrok 2005. 
 
3/ Priebežné výsledky monitoringu vybraných rozhlasových a televíznych staníc v období 
volebnej kampane, moratória a volieb do orgánov samosprávnych krajov – druhé kolo volieb 
predsedov samosprávnych krajov (monitorované obdobie: 27.11.-10.12.2005) 
 
Rada zobrala na vedomie priebežné výsledky monitoringu vybraných rozhlasových a televíznych 
staníc v období volebnej kampane, moratória a volieb do orgánov samosprávnych krajov – druhé kolo 
volieb predsedov samosprávnych krajov (monitorované obdobie: 27.11.-10.12.2005) a prijala 
nasledovné uznesenia:  
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Uznesenie č.1: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona 
Slovenskej televízii vo veci možného porušenia § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 06.12. o cca 19.30 hod odvysielal spravodajský program „Správy STV“, v ktorom 
nezabezpečil nestrannosť a objektívnosť. 
 
Úloha: 
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. 
 
Uznesenie č.2: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona 
Slovenskej televízii vo veci možného porušenia § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 07.12. o cca 19.30 hod odvysielal spravodajský program „Správy STV“, v ktorom 
nezabezpečil nestrannosť a objektívnosť. 
 
Úloha: 
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. 
 
Uznesenie č.3: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní správy Priebežné výsledky monitoringu rádia 
TWIST v období volebnej kampane, moratória a volieb do orgánov samosprávnych krajov – druhé 
kolo volieb predsedov samosprávnych krajov začína správne konanie voči vysielateľovi RADIO 
TWIST, a. s., vo veci možného porušenia § 16 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
v programe „Aktuálne s...“ dňa 22.11.2005 odvysielal rozhovor s kandidátom na župana 
Bratislavského samosprávneho kraja Ľubom Romanom, v programe „Aktuálne s...“ dňa 23.11.2005 
odvysielal rozhovor s kandidátom na župana Bratislavského samosprávneho kraja Vladimírom 
Bajanom a v programe „Aktuálne s...“ dňa 06.12.2005 odvysielal rozhovor s kandidátom na župana 
Trnavského samosprávneho kraja Tiborom Mikušom. 
 
Úloha: 
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. 
 
 
4/ Plán zasadnutí Rady na prvý polrok 2006 
Rada sa zaoberala plánom svojich zasadnutí na I. polrok 2006 a schválila ho v predloženom znení. 
 
Úloha č. 05-22/936: Kancelária zabezpečí zverejnenie plánu zasadnutí Rady na internetovej stránke 
Rady. 
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5/ Informácia o stanovisku k problematike vysielania/retransmisie prostredníctvom internetu 
 
Rada zobrala informáciu o stanovisku na vedomie. 
 
 
 
 
V Bratislave, 20.12.2005 
 
 
 
 

Valéria Agócs 
  predsedníčka  

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 

Overil: Doc. PhDr. Miloš Mistrík, CSc. 
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