
Zápisnica č. 3/2006 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa 07.02. 2006 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, DrSc. 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 
 
1/ Kontrola plnenia úloh 
 
2/ Návrh na začatie správneho konania  vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 
ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zák. 308/2000 Z.z. – neoznámenie zmien údajov držiteľom 
registrácie č. TKR/156 v 15 dňovej lehote 
ÚK: Dušan Sika, Nové mesto nad Váhom 
  
3/ Návrh na začatie správneho konania  vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 
ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zák. 308/2000 Z.z. – neoznámenie zmien údajov držiteľom 
registrácie č. TKR/193 v 15 dňovej lehote 
ÚK: Miloslav Vanek, Sološnica 
 
4/ Návrh na začatie správneho konania  vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 
ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zák. 308/2000 Z.z. – neoznámenie zmien údajov držiteľom 
registrácie č. TKR/9 v 15 dňovej lehote 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
5/ Návrh na začatie správneho konania  vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 
ods. 1 písm. h) zák. 308/2000 Z.z. – neoprávnená retransmisia prostredníctvom KDS v obci 
Vinica 
ÚK: REMONT plus, s.r.o., Veľký Krtíš 
 
6/ SK: 20-LO/D-291/2006 zo dňa 30.01.2006 
Žiadosť o zmenu licencie č. R/54 v časti zmena podielov programových typov 
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, spol. s r.o., Prešov 
 
7/ SK: 7-LO/D-109/2006 zo dňa 10.01.2006 
Žiadosť o zmenu licencie č. T/41 z dôvodu zmeny podielu programových typov 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
8/ SK: 429-LO/D-2785/2005 zo dňa 21.11.2005 
Žiadosť o zmenu licencie č. T/160 z dôvodu zmeny právnych skutočností 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava 
 
9/ SK: 342-LO/D-2169/2005 zo dňa 22.10.2003 
Žiadosť o zmenu licencie č. R/75 – návrh na zastavenie správneho konania a návrh na 
vrátenie správneho poplatku 
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ÚK: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica 
 
10/ SK: 19-LO/D-211/2006 zo dňa 19. 1. 2006 
Žiadosť o zmenu licencie č. R/88 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu 
ÚK: GES Slovakia, s. r.o., Bratislava 
 
11/ SK: 10-LO/D-78/2006 zo dňa 04.01.2006      
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/183 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb  
ÚK: PO-MA, spl. s r.o., Banská Štiavnica                
 
12/ SK: 15-LO/D-204/2006 zo dňa 18.01.2006       
vo veci zmeny licencie č. T/141 z dôvodu zmeny podielu programových typov      
ÚK: Levická televízna spoločnosť, s.r.o., Levice             
 
13/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2909/333-2005 a č. 2890/334 – 2005   sťažovatelia: fyzické osoby 
(na vysielanie programov Videonoviny zo dňa 11.11.2005 a Videomagazín 15.11.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2909/333-2005 a 2890/334-2005 smerujúcej proti vysielaniu 
Televízie Prievidza 
Vysielateľ: Video TV, s.r.o., Prievidza     číslo licencie: T/43 
 
14/ Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.2717/309-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie  reklamy  vo videotexte PúTV  zo dňa  7.11.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.2717/309-2005 smerujúcej proti vysielaniu Púchovskej televízie 
Vysielateľ:  Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov   číslo licencie: T/92 
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania   
Sťažnosť č.1582/181-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie  programu Črepiny v televízii JOJ dňa 11.7.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1582/181-2005 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
16/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2768/316-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie filmového diela „Pravdivé lži“ z dňa 12.11.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.2768/316-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2945/337-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Správy STV zo 14.11.2005 a program Reportéri zo dňa 14.11.2005 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2945/337-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona     
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18/ Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2796/323-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  Reportéri  zo dňa 14.11.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2796/323-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2842/324 zo dňa 22.11.2005    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie  Videotextu TVT  zo  dňa  15.11.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.2842/324-2005 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Turiec 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o. Martin    číslo licencie: T/73 
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3166/374-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  film Medea) 
Správa o šetrení sťažnosti č.3166/374-2005   smerujúcej proti vysielaniu STV 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona         
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3081/365-2005      sťažovateľ:právnická osoba 
(na vysielanie programu Pálenica Borisa Filana zo dňa 26. 11. 2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 3081/365-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona   
 
22/ Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2610/289-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  Ranný KIKS zo dňa 26.10.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2610/289-2005 smerujúcej proti vysielaniu Rádia KIKS 
Vysielateľ: Rádio KIKS, spol.s.r.o., Michalovce   číslo licencie: R/77 
 
23/ Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 3001/358-2005 zo dňa 8.12.2005   sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  Počasie zo dňa 4.12.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 3001/358-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
 
24/ Návrh na začatie správneho konania 
(Odpovede z obrazovky z dňa 11.12.2006 - neodvysielanie oznamu o porušení zákona za 
podmienok určených v rozhodnutí Rady č. RL/575/2005) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                    
 
25/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 294-PgO/O-1728/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1673/187-2005 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Monk III.“, 17.07.2005) 
ÚK: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné     číslo licencie: T/41 
 
26/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 419-PgO/O-2071/2005 zo dňa 08.11.2005 
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Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1986/215-2005 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „S.O.S.“, 20.09.2005) 
ÚK: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona  
 
27/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 295-PgO/O-1729/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1716/193-2005 a 1610/183-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: TN - „Liečivé alebo škodlivé?“, 01.07.2005) 
ÚK: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné     číslo licencie: T/41 
 
28/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 296-PgO/O-1730/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1801/198-2005,1802/199-2005 a 1853/203-2005   
(dodržiavanie § 16 písm. g) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Večerníček“, 20. – 22.08.2005) 
ÚK: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona  
 
29/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 297-PgO/O-1732/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1801/198-2005,1802/199-2005 a 1853/203-2005
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Večerníček“, 20. – 22.08.2005) 
ÚK: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona  
 
30/ Návrh na vyslovenie porušenia zákona 
SK č.: 299-PgO/O-1735/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1584/182-2005  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Objektív“, 03.01.2005) 
ÚK: SATRO, s. r. o.             číslo licencie   T/19 
 
31/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 264-PgO/O-1536/2005 zo dňa 13.09.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1303/167-2005 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Ružový panter opäť zasahuje“, 04.06.2005) 
ÚK: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné     číslo licencie: T/41 
 
32/ Rôzne 
 

*********** 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 62 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu zasadnutia 
Rady sú splnené.  
 
Uznesenie č. 06-03/1.056: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
Návrh na začatie správneho konania  vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 
písm. h) a § 60 ods. 1 zák. 308/2000 Z.z. – neoznámenie zmien údajov držiteľom registrácie 
č. TKR/156 v 15 dňovej lehote 
ÚK: Dušan Sika, Nové mesto nad Váhom 
 
Uznesenie č. 06-03/2.057: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie 
proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/156 : 
Dušan Sika 
Obchodné meno: Dušan Sika – STELAR 
Malinovského 1224/3 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 

z dôvodu možného porušenia: 
I. ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade 
s jej registráciou (ponuka programových služieb a územný rozsah retransmisie  sú odlišné od údajov, 
uvedených v platnej registrácii retransmisie ) . 
II. ustanovenia § 60 ods.1  zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neoznámil Rade   zmenu ponuky 
programových služieb šírených v KDS v obci Čachtice a prevádzkovanie KDS v obci 
Potvorice do 15 dní odo dňa vzniku  týchto zmien. 
   
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/063: Kancelária Rady oznámi prevádzkovateľovi retransmisie, Dušanovi Sikovi, 
Nové Mesto nad Váhom,  začiatok správneho konania vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. 
h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyzve ho, aby sa k predmetu veci vyjadril.  
T: 07.03.2006       Z: LO 
 
K bodu 3/ 
Návrh na začatie správneho konania  vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) 
a § 60 ods. 1 zák. 308/2000 Z.z. – neoznámenie zmien údajov držiteľom registrácie č. TKR/193 v 15 
dňovej lehote 
ÚK: Miloslav Vanek, Sološnica 
 
Uznesenie č. 06-03/3.058: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie 
proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/193 : 
 
Miloslav Vanek 
Sološnica č. 18 
906 37 Sološnica 

z dôvodu možného porušenia: 
I. ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade 
s jej registráciou (ponuka programových služieb je odlišná od údajov uvedených v platnej registrácii 
retransmisie ) . 
II. ustanovenia § 60 ods.1  zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neoznámil Rade   zmenu ponuky 
programových služieb šírených v KDS v obci Sološnica do 15 dní odo dňa vzniku  týchto 
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zmien. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/064: Kancelária Rady oznámi prevádzkovateľovi retransmisie, Miloslavovi 
Vanekovi, Sološnica č. 18, začiatok správneho konania vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 
písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyzve ho, aby sa k predmetu veci vyjadril. 
T: 07.03.2006       Z: LO 
 
K bodu 4/ 
Návrh na začatie správneho konania  vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 
písm. h) a § 60 ods. 1 zák. 308/2000 Z.z. – neoznámenie zmien údajov držiteľom registrácie 
č. TKR/9 v 15 dňovej lehote 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-03/4.059: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie 
proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/9 : 
SATRO, s.r.o. 
Polianky 9 
844 37 Bratislava  

z dôvodu možného porušenia: 
I. ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade 
s jej registráciou ( jeho skutočná ponuka programových služieb nie je totožná  s ponukou uvedenou 
v platnej registrácii retransmisie) . 
II. ustanovenia § 60 ods.1  zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neoznámil Rade   zmeny ponuky 
programových služieb šírených v KDS v mestách Myjava a Brezová pod Bradlom do 15 dní 
odo dňa vzniku  týchto zmien. 
   
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/065: Kancelária Rady oznámi prevádzkovateľovi retransmisie, spol. SATRO, s.r.o., 
Bratislava, začiatok správneho konania vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyzve ho, aby sa k predmetu veci vyjadril. 
T: 07.03.2006       Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Návrh na začatie správneho konania  vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 
písm. h) zák. 308/2000 Z.z. – neoprávnená retransmisia prostredníctvom KDS v obci Vinica 
ÚK: REMONT plus, s.r.o., Veľký Krtíš 
 
Uznesenie č. 06-03/5.060: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z.  o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 
Z. z.”) začína správne konanie vo veci porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 
Z.z. voči spoločnosti REMONT plus, s.r.o., Veľký Krtíš,  pretože prevádzkuje retransmisiu 
programových služieb bez toho, aby bola na to oprávnená v zmysle § 56 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. 
  
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-03/066: Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho 
konania vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona 308/2000 Z.z. a pozve ho na ústne 
pojednávanie.  
T: 07.03.2006       Z: LO 
 
K bodu 6/ 
SK: 20-LO/D-291/2006 zo dňa 30.01.2006 
Žiadosť o zmenu licencie č. R/54 v časti zmena podielov programových typov 
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, spol. s r.o., Prešov 
 
Uznesenie č. 06-03/6.061: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní 
č. 20-LO/D-291/2006 zo dňa 30.01.2006 s účastníkom konania: 
Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o. 
Moyzesova 45 
080 01 Prešov 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

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

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/54 nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/54/97 zo dňa 06.03.1995 v znení neskorších zmien 
a doplnkov sa menia takto: 
 
Článok III  sa mení a znie: 

1. Navrhovaná programová skladba vysielania, vrátane údajov o častiach programovej 
služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 
Programová skladba v znení podania č. 291/2006 zo dňa 30.01.2006 

2. Podiely programových typov určené podľa platnej programovej skladby: 
 
Programové typy: 
1. Spravodajstvo – min. 2 % 
2. Publicistika 
2.1 polit. publicistika – min. 0 % 
2.2 ostatná publicistika – min. 1 % 
3. Dramaticky ucelené programy so stálou periodicitou: 
3.1 detské programy – min. 0% 
3.2 náboženské programy – min. 0 % 
3.3 literárno-dramatické – min. 0,1 % 
3.4 zábavné programy – min. 0 % 
3.5 hudobné – min. 16 % 

 
4. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

verejnom záujme: min 3,1 % 
5. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe (bežný 

mesiac) určený z celkového vysielacieho času: 51 % 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-03/067: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 20-LO/D-
291/2006 zo dňa 30.01.20006, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Prešovská kultúrna 
agentúra, s.r.o., Prešov spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.03.2006       Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 7-LO/D-109/2006 zo dňa 10.01.2006 
Žiadosť o zmenu licencie č. T/41 z dôvodu zmeny podielu programových typov 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
Uznesenie č. 06-03/7.062: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 7-LO/D-109/2006, vedenom vo veci 
žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/41 podľa ustanovenia § 51 ods. 4 zákona 
č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 334/18 
900 82 Blatné 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto 

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

m e n í  
licenciu na vysielanie televíznej programovej služby č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení 
neskorších zmien nasledovne: 
 
Článok III., bod 1 znie: 
„1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby 
uvedenej v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 10.01.2006 (č. podania 109/2006) 

a)  Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie: max. 22 % 
2. Programy: min. 78 % 

b) Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 8 % 
2. Publicistika: 10 % 

2.1 Politická publicistika: 2 % 
2.2 Ostatná publicistika: 8 % 

3. Dokumentárne programy: 1 % 
4. Dramatické programy: 64 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 15 % 
6. Hudobné programy: 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. 

c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 %“ 

    
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-03/068: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia účastníkovi konania, 
spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA,  spol. s.r.o. o zmene licencie č. T/41 na  televízne vysielanie 
v správnom konaní č. 7-LO/D-109/2006 a vyzve ho na úhradu správnych poplatkov. 
T: 07.03.2006       Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 429-LO/D-2785/2005 zo dňa 21.11.2005 
Žiadosť o zmenu licencie č. T/160 z dôvodu zmeny právnych skutočností 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-03/8.063: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) 
s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon č. „308/2000 Z. z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní v znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 429-LO/D-2785/2005 
zo dňa 21.11.2005 posúdila  žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie účastníka 
konania: 
NAUTIK TV, spol. s r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 Bratislava 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/160 nasledovne: 
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/160 zo dňa 08.06.2004 v znení neskoršie vykonaných zmien sa čl. 
II., body 1/ a 2/ menia a znejú: 
„1/  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 30586/B, 
oddiel Sro zo dňa 30.12.2005“ 
  2/  Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 30586/B, oddiel Sro zo dňa 
30.12.2005“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/069: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie č. T/160  v SK: 429-LO/D-2785/2005 zo 
dňa 21.11.2005, zašle ho účastníkovi konania (NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava) a zároveň 
vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.03.2006       Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 342-LO/D-2169/2005 zo dňa 22.10.2003 
Žiadosť o zmenu licencie č. R/75 – návrh na zastavenie správneho konania a návrh na 
vrátenie správneho poplatku 
ÚK: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 06-03/09.064: 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 
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č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 184-LO/D-1313/2004 zo dňa 02.06.2004 vo veci zmeny 
licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66 z dôvodu zmeny technických parametrov frekvencie 99,7 
MHz Nové Mesto n/Váhom vysielateľa:  
Rádio LUMEN, s.r.o. 
Kapitulská 2 
974 01 Banská Bystrica 
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb.      o 
správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
Rada v súlade s § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní predmetné konanie  

zastavuje 
pretože účastník konania vzal návrh na jeho začatie späť.  

 
Rada podľa § 10 ods. 4 zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch vracia pomernú časť 
(65%) zaplateného správneho poplatku, zaplatený účastníkom konania Rádio LUMEN, s.r.o., 
Banská Bystrica , dňa 11.11.2003 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún). 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/070: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zastavení správneho konania           
č. 342-LO/D-2169/2005 zo dňa 22.10.2003, zašle ho účastníkovi konania a vráti mu 65% zo 
zaplateného správneho poplatku. 
T: 20.01.2006       Z: LO + EOO 
 
K bodu 10/ 
SK: 19-LO/D-211/2006 zo dňa 19. 1. 2006 
Žiadosť o zmenu licencie č. R/88 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu 
ÚK: GES Slovakia, s. r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-03/10.065: 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. 19-LO/D-211/2006 zo dňa 19.01.2006 posúdila 
žiadosť o zmenu údajov podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 účastníka konania, spoločnosti: 
GES Slovakia, s.r.o. 
Jelšová 11 
831 01 Bratislava 
a po zistení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

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

 m e n í 
licenciu č. R/88 na rozhlasové vysielanie nasledovne: 

 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/88/2004 z 18.05.2004 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
1. V Článku I. sa pridáva bod 7/, ktorý znie: 
 „7/ Spôsob vysielania: Prostredníctvom telekomunikačnej služby Slovak Link.“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-03/071: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 19-
LO/D-211/2006, zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., Bratislava a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.03.2006       Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 10-LO/D-78/2006 zo dňa 04.01.2006              
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/183 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb ÚK: PO-MA, spl. s r.o., Banská Štiavnica 
 
Uznesenie č. 06-03/11.066: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len “Rada”) ako orgán 
príslušný podľa § 5 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 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 10-
LO/D-78/2006 zo dňa 4.1.2006 posúdila oznámenie podľa § 60 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/183: 
PO – MA spol.s.r.o. 
Antolská 33 
969 01 Banská Štiavnica 
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 retranmisie č. TKR/183 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/183 zo dňa 05.06.2001 v znení neskorších zmien 
sa menia takto: 

1. Bod 4. sa v časti mesto Banská Štiavnica – sídlisko Drieňová  mení a znie takto: 
„4. Ponuka programových služieb: 
mesto Banská Štiavnica – sídlisko Drieňová      
 
a) základná programová ponuka: 
               a. televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, M2,  
               PRO 7, RTL, VIVA, RAI Tre, MINIMAX, EUROSPORT, NAUTIK TV, ČT 1,  
               ČT 2, Music Box, CNN, VIO TV Banská Štiavnica 
                b. rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio   
                Devín, Rádio-FM) 
b) rozšírená programová ponuka:  
               a. televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, M2, PRO 7, 

RTL, VIVA, RAI Tre, MINIMAX, EUROSPORT, NAUTIK TV, ČT 1, ČT 2, Music 
Box, CNN, VIO TV Banská Štiavnica, Spektrum, Galaxie sport, AXN 

b.rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,   
Rádio-FM)“.

  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/072: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/183 v správnom konaní č. 10-LO/D-78/2006, zašle ho účastníkovi konania a 
vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 07.03.2006        Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 15-LO/D-204/2006 zo dňa 18.01.2006              
vo veci zmeny licencie č. T/141 z dôvodu zmeny podielu programových typov  
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     ÚK: Levická televízna spoločnosť, s.r.o., Levice 
 
Uznesenie č. 06-03/12.067: 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. 15-LO/D-204/2006 zo dňa 18.01.2006 posúdila žiadosť 
o zmenu licencie  č. T/141 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka 
konania: 
Levická televízna spoločnosť, s.r.o. 
Nám. Hrdinov 1 
934 01 Levice 
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. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

mení 
licenciu č. T/141 na televízne vysielanie nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/141/2001 zo dňa 30.10.2001 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
Článok III., bod 1. sa mení a znie takto: 
„1. Podiely programových typov v  bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby uvedenej v 
podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 18.01.2006 (č.p.d. 204/2006) 
a) Programová služba (100 %) 
       Doplnkové vysielanie: max. 50 % 
       Programy: min. 50 % 
b) Programy (100%)  
       Spravodajstvo: 100 % 
       Publicistika:  
 1. Politická publicistika: 0 % 
 2. Ostatná publicistika: 0 % 
       Dokumentárne programy: 0 % 
       Dramatické programy: 0 % 
       Zábavné a hudobno-zábavné programy: 0 % 
       Hudobné programy: 0 % 
       Vzdelávacie programy: 0 % 
       Náboženské programy: 0 % 
       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. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/073: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 15-
LO/D-204/2005, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Levická televízna spoločnosť, s.r.o., 
Levice, a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 07.03.2006        Z: LO 
 
K bodu 13/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2909/333-2005 a č. 2890/334 – 2005   sťažovatelia: fyzické osoby 
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(na vysielanie programov Videonoviny zo dňa 11.11.2005 a Videomagazín 15.11.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2909/333-2005 a 2890/334-2005 smerujúcej proti vysielaniu 
Televízie Prievidza 
Vysielateľ: Video TV, s.r.o., Prievidza     číslo licencie: T/43 
 
Uznesenie č. 06-03/13.068: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po 
prerokovaní Správy o šetrení sťažností č. 2909/333-2005 a 2890/334-2005 začína správne konanie 
voči vysielateľovi VIDEO TV s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že v programe Videomagazín – Diskusné štúdio dňa 15.11.2005 odvysielal 
rozhovor s kandidátom na župana Trenčianskeho samosprávneho kraja Miroslavom Chovancom.  
 
Uznesenie bolo prijaté.. 
 
Úloha č. 06-03/074: 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: 21.02.2006        Z: PKO 
 
Úloha č. 06-03/075: Kancelária Rady zašle sťažovateľom informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.2717/309-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie  reklamy  vo videotexte PúTV  zo dňa  7.11.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.2717/309-2005 smerujúcej proti vysielaniu Púchovskej televízie 
Vysielateľ:  Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov   číslo licencie: T/92 
 
Uznesenie č. 06-03/14.069: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po 
prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 2717/309-2005 začína správne konanie voči vysielateľovi 
Mestský bytový podnik s.r.o., vo veci možného porušenia § 32 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v rámci videotextových informácií dňa 7.11.2005 odvysielal reklamu na nočný 
klub „Angelika Night Club“.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/076: 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: 21.02.2006        Z: PKO 
 
Úloha č. 06-03/077: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho 
konania. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
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K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania   
Sťažnosť č.1582/181-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie  programu Črepiny v televízii JOJ dňa 11.7.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1582/181-2005 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-03/15.070: 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. 1582/181-2005 začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 11.7.2005 hod. 
odvysielal v programe Črepiny informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 
ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/078: 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: 21.02.2006        Z: PKO 
 
Úloha č. 06-03/079: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2768/316-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie filmového diela „Pravdivé lži“ z dňa 12.11.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.2768/316-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-03/16.071: 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. 2768/316-2005 začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-
SLOVAKIA s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s neuplatnením jednotného systému označovania v programe „Pravdivé lži“ odvysielaného dňa 
12.11.2005 o cca 14.40 hod. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/080: 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: 21.02.2006        Z: PKO 
 
Úloha č. 06-03/081: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho 
konania. 
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T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 2945/337-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Správy STV zo 14.11.2005 a program Reportéri zo dňa 14.11.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2945/337-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-03/17.072: 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. 2945/337-2005 začína správne konanie voči Slovenskej televízii - vysielateľovi 
na základe zákona,, vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v spravodajskom programe „Správy STV“ zo dňa 14.11.2005 odvysielal príspevok 
„Reportéri STV odhalili ďalšiu pochybnú nadáciu“, v ktorom nebola zabezpečená objektívnosť a 
nestrannosť; názory a hodnotiace komentáre neboli oddelené od informácií spravodajského charakteru. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/082: 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: 21.02.2006        Z: PKO 
 
Úloha č. 06-03/083: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho 
konania. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
Uznesenie č. 06-03/17.073.1: 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., po prerokovaní správy 
o šetrení sťažnosti č. 2945/337-2005 začína správne konanie voči Slovenskej televízii - vysielateľovi 
na základe zákona,, vo veci možného porušenia § 16 písm. a) zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že v  programe „Reportéri“ zo dňa 14.11.2005 nebola zabezpečená všestrannosť informácií a 
názorová pluralita. 
 
Uznesenie nebolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 06-03/17.073.2: 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. 2945/337-2005, vedenú voči vysielateľovi 
Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona a uznala sťažnosť v časti týkajúcej sa 
programu Reportéri v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-03/084: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti 
v časti týkajúcej sa programu Reportéri. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2796/323-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  Reportéri  zo dňa 14.11.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2796/323-2005  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-03/18.074: 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. 2796/323-2005, 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. 06-03/085: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.2842/324 zo dňa 22.11.2005     sťažovateľ: fyzická 
osoba 
(na vysielanie  Videotextu TVT  zo  dňa  15.11.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č.2842/324-2005 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Turiec 
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o. Martin    číslo licencie: T/73 
 
Uznesenie č. 06-03/19.075: 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. 2842/324-2005, vedenú voči vysielateľovi Televízia 
Turiec, s. r. o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/086: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3166/374-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  film Medea) 
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Správa o šetrení sťažnosti č.3166/374-2005   smerujúcej proti vysielaniu STV 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-03/20.076: 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. 3166/374-2005, 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. 06-03/087: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
Uznesenie č. 06-03/20.077: 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. 3166/374-2005 začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona 
Slovenskej televízii vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s tým, že dňa 20.12.2005 o cca 22:58 odvysielal na programovom okruhu „Dvojka“ film „Medea“, v 
ktorom neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré určila 
Rada podľa ustanovenia § 20 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/088: 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: 21.02.2006        Z: PKO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 3081/365-2005      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Pálenica Borisa Filana zo dňa 26. 11. 2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 3081/365-2005 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu 
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-03/21.078: 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. 3081/365-2005, vedenú voči Slovenskému rozhlasu – 
vysielateľovi na základe zákona a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-03/089: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2610/289-2005      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  Ranný KIKS zo dňa 26.10.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 2610/289-2005 smerujúcej proti vysielaniu Rádia KIKS 
Vysielateľ: Rádio KIKS, spol.s.r.o., Michalovce    číslo licencie: R/77 
 
Uznesenie č. 06-03/22.079: 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. 2610/289-2005, vedenú voči vysielateľovi Rádio KIKS, 
spol. s r. o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/090: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 3001/358-2005 zo dňa 8.12.2005    sťažovateľ: fyzická 
osoba 
(na vysielanie programu  Počasie zo dňa 4.12.2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 3001/358-2005 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-03/23.080: 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. 3001/358-2005, 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. 06-03/091: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Návrh na začatie správneho konania 
(Odpovede z obrazovky z dňa 11.12.2006 - neodvysielanie oznamu o porušení zákona v čase 
za podmienok určených v rozhodnutí Rady č. RL/575/2005) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                    
 

 18



Uznesenie č. 06-03/24.081: 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 Slovenskej televízii - vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 písm. h) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 11.12.2006 neodvysielal oznam o porušení zákona 
v čase pred začiatkom vysielania programu „Odpovede z obrazovky“ za podmienok určených 
v rozhodnutí Rady č. RL/575/2005. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/092: 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: 21.02.2006        Z: PKO 
 
K bodu 25/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 294-PgO/O-1728/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1673/187-2005 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Monk III.“, 17.07.2005) 
ÚK: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-03/25.082: 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. 294-PgO/O-1728/2005 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 

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

že dňa 17.07.2005 o cca 20:00 hod. odvysielal program „Monk“ bez uplatnenia Jednotného 
systému označovania programu, 
 
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 50 000.- Sk, päťdesiattisíc slovenských korún. 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***06, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/093: 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: 07.03.2006        Z: PKO 
 
Úloha č. 06-03/094: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
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K bodu 26/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 419-PgO/O-2071/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1986/215-2005 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „S.O.S.“, 20.09.2005) 
ÚK: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 06-03/26.083: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne 
konanie č. 419-PgO/O-2071/2005 vedené voči vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia podľa 
§ 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

zastavuje, 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/095: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi zastavenie konania účastníkovi konania.   
T: 07.03.2006        Z: PKO 
 
Úloha č. 06-03/096: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 295-PgO/O-1729/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1716/193-2005 a 1610/183-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: TN - „Liečivé alebo škodlivé?“, 01.07.2005) 
ÚK: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-03/27.084: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 295-PgO/O-1729/2005 MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   

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

tým, 
že nezabezpečil nestrannosť a objektívnosť príspevku „Liečivé alebo škodlivé?“, odvysielaného dňa 
1.7.2005 v spravodajskom programe Televízne noviny, 

za čo mu ukladá 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-03/097: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 07.03.2006        Z: PKO 
 
Úloha č. 06-03/098: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 296-PgO/O-1730/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1801/198-2005,1802/199-2005 a 1853/203-2005   
(dodržiavanie § 16 písm. g) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Večerníček“, 20. – 22.08.2005) 
ÚK: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 06-03/28.085: 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. 296-PgO/O-1730/2005 vysielateľ na základe zákona 
Slovenská televízia 

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

  
tým, 

 
že v dňoch 20.8.2005, 21.8.2005 a 22.8.2005 odvysielal na programovom okruhu „Dvojka“ program 
určený maloletým „Večerníček“ len v českom jazyku a nezabezpečil pri vysielaní tohto programu 
používanie štátneho jazyka podľa zákona č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku, 

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. 06-03/099.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii 
T: 07.03.2006        Z: PKO 
 
Úloha č. 06-03/099.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 297-PgO/O-1732/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1801/198-2005,1802/199-2005 a 1853/203-2005
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Večerníček“, 20. – 22.08.2005) 

 21



ÚK: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 06-03/29.086: 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. 297-PgO/O-1732/2005 vysielateľ na základe zákona 
Slovenská televízia 

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

že v dňoch 20.8.2005, 21.8.2005 a 22.8.2005 odvysielal program určený maloletým „Večerníček“, 
pričom ho označil ako univerzálny program, čím 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 20 000.- Sk, slovom 
dvadsaťtisíc slovenských korún. 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/100.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii 
T: 07.03.2006        Z: PKO 
 
Úloha č. 06-03/100.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Návrh na vyslovenie porušenia zákona 
SK č.: 299-PgO/O-1735/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1584/182-2005  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Objektív“, 03.01.2005) 
ÚK: SATRO, s. r. o.             číslo licencie   T/19 
 
Uznesenie č. 06-03/30.087: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 299-PgO/O-1735/2005 spoločnosť SATRO, spol. s r.o. 

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

tým, 
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že dňa 3.1.2005 odvysielal v rámci programu „Objektív“ slovné a obrazové informácie 
o produkte značky „Fendt“, ktoré boli skrytou reklamou v zmysle § 32 ods. 13 zákona č. 
308/2000 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-03/101.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania SATRO, spol. s 
r.o. 
T: 07.03.2006        Z: PKO 
 
Úloha č. 06-03/101.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 264-PgO/O-1536/2005 zo dňa 13.09.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1303/167-2005 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 a § 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Ružový panter opäť zasahuje“, 04.06.2005) 
ÚK: Markíza-Slovakia, s.r.o., Blatné     číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-03/31.088: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
správne konanie č. 264-PgO/O-1536/2005 vedené voči spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  
Blatné sa v časti týkajúcej sa možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. podľa 
ustanovenia § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

zastavuje, 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 06-03/31.089: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 264-PgO/O-1536/2005 spoločnosť Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné 

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

tým, 
že dňa 4.6.2005 o cca 18.44 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Ružový panter 
opäť zasahuje 

za čo mu ukladá 
podľa § 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. 
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Úloha č. 06-03/102.1: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a uložení sankcie – upozornenie na 
porušenie zákona a doručí ho účastníkovi konania spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné 
T: 07.03.2006        Z: PKO 
 
Úloha č. 06-03/102.2: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 17.02.2006        Z: PgO 
 
 
K bodu 32 –Rôzne/ 
 
1/ Oprava uznesenia – Rádio Bojnice   
 

Uznesenie č. 06-03/32.1.090:  
Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), 
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 356-LO/O-
R02/2005   začatom dňa 27.09.2005 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej 
v základných podmienkach  konania účastníkov konania: 
 Rádio Bojnice, s.r.o.,  
972 13 Chvojnica  36 
 
MAXMEDIA, s.r.o. 
Diakovská cesta 15 
927 01 Šaľa 
  
Martin Jursa 
Malinovského 1158/21 
958 06 Partizánske 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto   

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7  zákona č. 308/2000 Z.z.  
prideľuje frekvenciu 93,9 MHz Prievidza 
 žiadateľovi o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie , spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o., 
Chvojnica      
                                                                             a  

podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
I. udeľuje 
licenciu na prevádzkovanie rozhlasového vysielania č. R/92 nasledovne: 
 Podmienky licencie ako súčasť tohto rozhodnutia sú nasledovné : 
Názov programovej služby: BETA RÁDIO 
Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: na 8 rokov od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie č. R/92/2005 zo dňa 06.12.2005 
Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
Územný rozsah vysielania: lokálne rozhlasové vysielanie 
Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelené frekvencie: 93,9 MHz, Prievidza 

 24



 
II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel   
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu    
Trenčín, spoločnosti Rádio Bojnice s.r.o., vložka číslo 16118/R, zo dňa 20.10.2005 
Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín spoločnosti Rádio Bojnice s r.o., vložka číslo 
16118/R, zo dňa 20.10.2005 
 
III. 
Navrhovaná programová skladba vysielania, vrátane údajov o častiach programovej služby, 
ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov:  
  Viď programová štruktúra BETA RÁDIA  zaslaná dňa 20.10.2005  
  (č.p.d. 2313/2005),  
Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby    
      doručenej Rade dňa 20.10.2005 (č. p. d. 2313/2005): 
             Programové typy: 
        1.   Spravodajstvo - min. 2 % 
        2.   Publicistika:  
2.1.politická publicistika   -  0 % 
2.2. ostatná publicistika  - min. 1,2 % 
        3.   Dramaturgický ucelené programy so stálou periodicitou: 
3.1. detské programy  - min. 0,8 %  
3.2. náboženské programy -  0 % 
3.3. literárno– dramatické programy  -  0 % 
3.4. zábavné programy   - min. 14 % 
3.5. hudobné programy   - min. 50 % 
3.  Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom    
     mesiaci: min. 4 % 
4. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa  v programovej službe za týždeň 
určený z celkového vysielacieho času: 0 % 
 
IV. 
Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
videokazeta VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni, alebo nosiče CD 
vo formáte MPEG-3, v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov 
Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. 
Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným úradom SR dňa 
30.06.2000, ktorým sa žiadateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného spektra 
Slovenskej republiky prideľuje: 
Frekvencia: 93,9 MHz 
Lokalita: Lehota pod Vtáčnikom 
Oblasť pokrytia: Prievidza a okolie dané dosahom vysielača  
Súradnice:  18 E 37 42 48 N 38 55 
Číslo frekvenčného listu: 6128/SKS-00 
Špecifikácia RDS: 
Programová identifikácia   PI     (áno) 
Identifikácia dopravného vysielania  TP  (áno) 
Alternatívne frekvencie   AF  (nie) 
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Typ programu   PTY  (áno) 
Identifikácia dopravného hlásenia  TA  (áno) 
Informácie o vysielacích sieťach  EON  (áno) 
Číslo programu  PIN   (áno) 
Identifikácia spôsobu dekódovania  DI  (áno) 
Prepínač hudba/reč   M/S     (áno) 
Textový kanál RT (áno) 
Hodiny a dátum CT (áno) 
Meno programového okruhu PS (**BETA**) 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete (áno)“ 
         
II. zamieta 
žiadosti účastníkov konania: MAXMEDIA, s.r.o., Diakovská cesta 15, 927 01 Šaľa a Martin 
Jursa, Malinovského 1158/21, 958 06 Partizánske 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2/ Konferencia o digitalizácii. 
Členovia Rady zobrali informáciu o konferencii na vedomie a rozhodli o neúčasti na nej. 
 
3/ Informácia o súdnych sporoch. 
Členovia Rady zobrali informáciu o súdnych sporoch na vedomie. 
 
4/ Informácia o čerpaní rozpočtových prostriedkov. 
Členovia Rady zobrali informáciu o čerpaní rozpočtových prostriedkov na vedomie. 
 
 
V Bratislave, 07.02.2006 

Valéria Agócs 
  predsedníčka  

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

Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 

Overil: Doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 
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