
Zápisnica č. 7/2006 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa 04.04. 2006 o 09:30 hod. v priestoroch Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overovateľ: Mgr. Jana Žitňanská 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 16-LO/D-245/2006 zo dňa 24.01.2006 
vo veci oznámenia zmeny registrácie retransmisie č. TKR/143 
ÚK: TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom 
 
3/ SK: 519-LO/D-441/2006 zo dňa 16.02.2006 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu č. TKR/101 
ÚK: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza 
 
4/ Sťažnosť č. 711/65-2006 zo dňa 28.03.2006 
proti Slovenskému rozhlasu 
sťažovateľ: fyzická osoba 
 
5/ Sťažnosť č. 220/18-2006 zo dňa 19.01.2006 
proti spoločnosti MIKOTEL, s.r.o., Liptovský Mikuláš 
sťažovateľ: fyzická osoba 
 
6/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
 
7/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia 
ÚK: T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava 
 
8/ SK: 538-LO/D-588/2006 zo dňa 03.03.2006 
vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas s prevodom obchodných podielov 
ÚK: Europen Television – medicus, a.s., Bratislava 
 
 
9/ SK: 81-LO/O-622/2004 zo dňa 04.05.2004 
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Šaľa 
 
10/ SK: 9-LO/D-192/2006 zo dňa 17.1.2006   
vo veci  zmeny registrácie retransmisie č. TKR/207 z dôvodu zmeny  ponuky programových služieb 
a zmeny počtu prípojok 
ÚK: Katarína Macová - Multichannel, Krakovany 
 
11/  SK: 558-LO/D-709/2006 zo dňa 21.03.2006  
vo veci registrácie retransmisie systémom MMDS v Žiari nad Hronom 
ÚK: Pohronská televízna spoločnosť, s.r.o., Žiar nad Hronom 
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12/   SK: 560-LO/D-684/2006 zo dňa 16.03.2006  
vo veci registrácie retransmisie v meste Sabinov 
ÚK: TATRA TEMEX  SABINOV,  s.r.o., Sabinov 
 
13/ SK: 570-LO/D-122/2006 zo dňa 11.01.2006  
vo veci oznámenia o zmene údajov z dôvodu zmeny podielov programových typov 
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
 
14/ SK: 491-LO/O-2479/2005 zo dňa 08.11.2005   
vo veci  zastavenia správneho konania držiteľa licencie č.T/133 z dôvodu preukázania splnenia 
povinnosti uloženej § 16 písm. o) zák. 308/2000 Z. z.,   
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice 
 
15/ SK: 568-LO/D-727/2006 zo dňa 22.03.2006   
vo veci zmeny licencie č.R/66 z dôvodu predĺženia lehoty na vysielanie rozhlasovej programovej 
služby v systéme DVB-T  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
16/ SK: 569-LO/D-430/2006 zo dňa 14.02.2006   
vo veci zmeny licencie č.R/66 z dôvodu oznámenia zmeny programovej štruktúry  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
17/ SK: 490-LO/D-3122/2005 zo dňa 20.12.2005 
vo veci  zmeny registrácie retransmisie č. TKR/231 z dôvodu zmeny  ponuky programových služieb 
ÚK: DIPOS PLUS, s.r.o., Horná 54, 974 01 Banská Bystrica 
 
18/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 31/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
(monitorovaný program/deň - Slovensko hľadá SuperStar II./24. 2., 3. a 10.3.2006) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
19/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 36/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
(monitorovaný program/deň - Slovensko hľadá SuperStar II./10. a 17. 2. 2006) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
20/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 5/2006/RO o monitorovaní Rádia Beta 
(kompletné vysielanie zo dňa 3.2. a 4.2.2006) 
Vysielateľ: Rádio Beta, spol. s r.o., Prievidza     číslo licencie: R/76 
 
21/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 376/29-2006 zo dňa 09.02. 2006    sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Púchovský magazín z dní  20. a 27.01.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 376/29-2006  smerujúcej proti vysielaniu Púchovskej televízie 
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, spol. s r.o., Púchov    číslo licencie: T/92 
 
22/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 463/33-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Týždenník z 1.2.2006) 

 2



Správa o šetrení sťažnosti č. 463/33-2006 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Trenčín 
Vysielateľ: Slovakia okolo sveta, s.r.o., Trenčín     číslo licencie: T/126 
 
23/ Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 400/30-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Noviny JOJ zo dňa 11.02.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č.400/30-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, spol. s r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
24/ Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.450/35-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Ohnivá búrka zo dňa 11. 2. 2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č.450/35-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
25/ Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 211/12-2006 zo dňa 17.1.2006    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16.1.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č.211/12-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41  
 
26/ Kontrolný monitoring 
Správa č.30/2006/TV o monitorovaní vysielania NTV Nesvady 
(monitorované dni: 27.1. a 6.2.2006) 
Vysielateľ: NTV Nesvady, s.r.o., Nesvady     číslo licencie: T/128 
 
27/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 28/2006/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Komárno 
(monitorované dni: 10. a 17.2.2006) 
Vysielateľ: COM-MÉDIA, s.r.o., Komárno     číslo licencie: T/77 
 
28/ Kontrolný monitoring 
Správa č.29/06/TV o monitorovaní vysielania TV B52 
(monitorovaný deň: 3.2., 10.2.2006) 
Vysielateľ: Telecom TKR, spol. s r.o., Vranov nad Topľou   číslo licencie: T/149 
 
29/ Kontrolný monitoring 
Správa č.34/06/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Sečovce 
(monitorované dni: 17.2., 20.2.2006) 
Vysielateľ: MKTS, spol. s r.o., Sečovce      číslo licencie: T/151 
 
30/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 293-PgO/O-1727/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 64/05/TV o monitorovaní TV Markíza (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 
308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: TN - „Nový seriál“, 13.09.2005) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
31/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 292-PgO/O-1726/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 63/05/TV o monitorovaní TV Handlová (dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 
308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: logo, 06.08.2005) 
ÚK: SEPERDEO VITA TV, spol. s r. o., Handlová    číslo licencie  T/111 

 3



 
32/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 428-PgO/O-2104/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 133/2005/TV (dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Big Brother Súboj“, 07.11.2005)  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
33/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 423-PgO/O-2099/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 128/2005/TV (dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný 
program/deň: „Big Brother Súboj“, 01.11.2005)  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
34/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 378-PgO/O-1970/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 106/05/TV (dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný 
program/deň: „Big Brother Súboj“, 21.10.2005)    
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
35/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 386-PgO/O-1978/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 112/05/TV (dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný 
program/deň: „Big Brother Súboj“, 18.10.2005)   
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/  
 
36/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 395-PgO/O-1987/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 122/05/TV (dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný 
program/deň: „Big Brother Súboj“, 28.10.2005)  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
37/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 441-PgO/O-2156/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 97/05/TV z monitorovania vysielania Music Box a TV Naša (dodržiavanie § 16 
písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamov z vysielania)   
ÚK: CREA TV, spol. s  r. o., Košice      číslo licencie: T/152 
 
38/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní 
1/ MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné   10:00 hod. 

 
*********** 

 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 216 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
zasadnutia Rady sú splnené.  
 
Uznesenie č. 06-07/1.208: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
K bodu 2/ 
SK: 528-LO/D-417/2006 zo dňa 14.02.2006 
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vo veci oznámenia o zmene údajov v žiadosti o licenciu č. R/54 
ÚK: TFM spol. s r.o., Nové mesto nad Váhom 
 
Uznesenie č. 06-07/2.209: 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. 16-LO/D-245/2006 zo dňa 24.01.2006 posúdila oznámenie o zmene registrácie č. TKR/143, 
doručenú Rade z dôvodu zmeny programovej ponuky účastníka konania 

 
TFM spol. s r.o. 
Klčové 2088 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/143 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/143/99 zo dňa 20.04.1999 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia takto: 
 

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

2. bod č. 4. znie: 
„4. Ponuka programových služieb: 
základná programová ponuka (MINI) 
televízne programové služby: 
STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, ČT 1, ČT 2, TV POHODA, PRIMA,ROMANTIKA 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; rádio 
OKEY, RÁDIO DÚHA 
 
rozšírená programová ponuka (ŠTANDARD) 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, PRIMA, 
ROMANTIKA, GALAXIE SPORT, VIASAT HISTORY, TV REALITY, HALLMARK, 
DISCOVERY, AXN, EUROSPORT, SPEKTRUM, MINIMAX, MTV, TV POHODA 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; rádio 
OKEY, RÁDIO DÚHA” 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/217: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/143 v SK: 16-LO/D-245/2006 zo 
dňa 24.01.2006 účastníkovi konania (TFM spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 04.05.2006          Z: LO 
 
K bodu 3/ 
SK: 519-LO/D-441/2006 zo dňa 16.02.2006 

 5



vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu č. TKR/101 
ÚK: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza 
 
Uznesenie č. 06-07/3.210: 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. 519-LO/D-441/2006 zo dňa 16.02.2006, posúdila žiadosť o zmenu  registrácie č. TKR/101, 
doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania 

 
Jana Revická – INŠTAL, 
Koncová 48 
971 01 Prievidza 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/101 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/101/1997 zo dňa 09.10.1997 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
 

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete ale zariadenia podľa: 
1.1. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 456/01-TN/KDS zo dňa 08.08.2001 
       - hlavná stanica – lokalita: Prievidza, Dlhá ulica 48 
1.2. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 457/01-TN/KDS zo dňa 08.08.2001 
       - hlavná stanica – lokalita: Dolné Vestenice, Gumárenská č. 338 
1.3. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 458/01-TN/KDS zo dňa 08.08.2001 
       - hlavná stanica – lokalita: Malá Čausa, Obecný úrad 

 
      2.   Územný rozsah retransmisie: 
  Prievidza – Dlhá ulica, Dolné Vestenice, Malá Čausa   
 

3. Počet prípojok: 
3.1. KDS Prievidza   4906 
3.2. KDS Dolné Vestenice                    438 
3.3. KDS Malá Čausa   150    
spolu:     5494 

 
Ponuka programových služieb: 
4.1. KDS Prievidza 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3,  TV Prievidza, 

MUSIC BOX,  ČT 1, ČT 2,  SPEKTRUM, MINIMAX, 
HALLMARK, RAI UNO, SAT 1, RTL, VIVA, EURONEWS, 
Eurosport, AXN, Animal Planet, JETIX, NAUTIK TV, 3. TV 

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio TWIST, rádio OKEY, Beta Rádio 

4.2. KDS Dolné Vestenice 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, ČT 1, SAT 1, RTL 2, PRO 7, 

VIVA, Super RTL, VOX 
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rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio TWIST, rádio OKEY, Beta Rádio 

4.3. KDS Malá Čausa 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, SAT 1, RTL 2, PRO 7, VIVA, 

NAUTIK TV 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; Rádio TWIST, rádio OKEY, Beta Rádio 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/218: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/101 v SK: 519-LO/D-441/2006 zo 
dňa 16.02.2006 účastníkovi konania (Jana Revická – INŠTAL, Prievidza ) a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 04.05.2006          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
Sťažnosť č. 711/65-2006 zo dňa 28.03.2006 
proti Slovenskému rozhlasu 
sťažovateľ: fyzická osoba 
 
Uznesenie č. 06-07/4.211: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení 
sťažnosti č. 711/65-2006 zo dňa 20.03.2006 a dospela k záveru, že sťažnosť bezodkladne postupuje 
Telekomunikačnému úradu SR v zmysle ustanovenia § 9 druhá veta zákona č. 152/1998 Z. z. 
o sťažnostiach. 
   
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/219: Sťažnosť postúpiť na Telekomunikačný úrad SR a upovedomiť Slovenský 
rozhlas a sťažovateľa Ing. Mariána Slováka, Trenčín. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Sťažnosť č. 220/18-2006 zo dňa 19.01.2006 
proti spoločnosti MIKOTEL, s.r.o., Liptovský Mikuláš 
sťažovateľ: fyzická osoba 
 
Uznesenie č. 06-07/5.212: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení 
sťažnosti č. 220/18-2006 zo dňa 19.01.2006 a dospela k záveru, že sťažnosť bezodkladne postupuje 
Telekomunikačnému úradu SR v zmysle ustanovenia § 9 druhá veta zákona č. 152/1998 Z. z. 
o sťažnostiach. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/220: Sťažnosť postúpiť na Telekomunikačný úrad SR, upovedomiť APKT 
a spoločnosť MIKOTEL, s.r.o.. 
T: ihneď           Z: LO 
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K bodu 6/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-07/6.213: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách začína správne konanie voči spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Bratislava vo 
veci možného uloženia sankcie z dôvodu neoprávneného prevádzkovania retransmisie 
prostredníctvom mobilných telefónov. 

    
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/221: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o začatí správneho konania, zašle 
ho spoločnosti Orange Slovensko, a. s. a požiada ju o vyjadrenie.  
T: 04.05.2006          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia 
ÚK: T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-07/7.214: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) a h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách začína správne konanie voči spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava 
vo veci možného uloženia sankcie z dôvodu neoprávneného prevádzkovania retransmisie. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/222 Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o začatí správneho konania, zašle 
ho spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. a požiada ju o vyjadrenie. 
T: 04.05.2006          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 538-LO/D-588/2006 zo dňa 03.03.2006 
vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas s prevodom obchodných podielov 
ÚK: Europen Television – medicus, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-07/8.215: 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. 538-LO/D-588/2006 zo dňa 03.03.2006 s účastníkmi konania: 
 
European Television – medicus, a.s. 
Nevädzová 5 
821 01 Bratislava 
 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na televízne vysielanie č. T/166 spoločnosti European 
Television – medicus, a.s. a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z.  
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udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom 63 % obchodného podielu akcionárov spoločnosti European Television – medicus, a,s. na 
nadobúdateľa - akcionára Ladislava Borároša, Pri vodnej veži 4, 851 10 Bratislava – Rusovce. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/223: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 538-LO/D-
588/2006  a  zašle ho účastníkovi konania spoločnosti European Television – medicus, a.s.. 
T: 04.05.2006          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 81-LO/O-622/2004 zo dňa 04.05.2004 
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Šaľa 
 
Uznesenie č. 06-07/9.216: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a podľa ustanovenia § 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.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov v správnom konaní č. 81-LO/O-622/2004 zo dňa 04.05.2004 rozhodla, 
že účastník konania 

 
Stavebné bytové družstvo 
Horná č. 926/1 
927 00 Šaľa 
 

opakovane porušil: 
 
1. ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) ZVR tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej 

registráciou, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2. ustanovenie § 60 ods. 1 ZVR tým, že neoznámil Rade každú zmenu údajov do 15 dní odo dňa 

vzniku zmeny, 
 

za čo mu ukladá 
 
pokutu určenú podľa ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) a b) ZVR vo výške 100.000,– Sk, slovom 
jednostotisíc slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na účet číslo 7000088921/8180, konštantný symbol 
6545, variabilný symbol 290. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. „uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/224: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o uložení pokuty, zašle ho ÚK (Stavebné bytové družstvo, 
Šaľa). 
T: 04.05.2006          Z: LO 
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K bodu 10/ 
SK: 9-LO/D-192/2006 zo dňa 17.1.2006   
vo veci  zmeny registrácie retransmisie č. TKR/207 z dôvodu zmeny  ponuky programových služieb 
a zmeny počtu prípojok 
ÚK: Katarína Macová - Multichannel, Krakovany 
 
Uznesenie č. 06-07/10.217: 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. 9-LO/D-192/2006 zo dňa 
17.1.2006, posúdila žiadosť podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie 
s registráciou č. TKR/207: 
 
Katarína Macová - Multichannel 
Strážovská 48 
922 02 Krakovany 
 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu prípojok 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. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
mení  

 
registráciu retranmisie č. TKR/207 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/207 zo dňa 16.04.2002 v znení neskorších zmien 
sa menia takto: 

1. Bod 3. sa mení a znie takto: 
„3. Počet prípojok: 
     3.1. KDS Naháč                                  100                  

3.2. KDS Chtelnica                             500 
3.3. KDS Kátlovce                              250 
3.4. KDS Dechtice                               420 
Spolu                                                  1270“. 

 
      2. Bod 4.1. sa mení a znie takto: 
„4.1. KDS Naháč 
         Základný súbor: 
         Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Music   
                                                           Box, Mestská televízia Trnava, ČT 1, ČT 2, Prima,  
                                                           JETIX, BBC World, Deutsche Welle, TV5, Galaxie   
                                                           Sport, Viasat Explorer. 
         Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  
                                                           Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN  
                                                           RADIO. 
         Rozšírený súbor:                       -“ 
 
 
       3.  Bod 4.2. sa mení a znie takto: 
„4.2. KDS Chtelnica 
         Základný súbor: 
         Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Music   
                                                           Box, Mestská televízia Trnava, ČT 1, ČT 2, Prima,  
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                                                           JETIX, BBC World, Deutsche Welle, TV5, Galaxie  
                                                           Sport, Viasat Explorer. 
         Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  
                                                           Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN  
                                                           RADIO. 
         Rozšírený súbor:                       -“ 
 
           
       4. Bod 4.3. sa mení a znie takto:    
„4.3. TKR Kátlovce 
           Základný súbor: 
         Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Music   
                                                           Box, Mestská televízia Trnava, ČT 1, ČT 2, Prima,  
                                                           JETIX, BBC World, Deutsche Welle, TV5, Galaxie  
                                                           Sport, Viasat Explorer. 
 
 
         Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  
                                                             Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN  
                                                             RADIO, NAJ-B1. 
         Rozšírený súbor:                       -“ 
 
 
       5. Bod 4.4. sa mení a znie takto:    
„4.4. KDS Dechtice 
         Základný súbor: 
         Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, Music   
                                                           Box, Mestská televízia Trnava, ČT 1, ČT 2, Prima,  
                                                           JETIX, BBC World, Deutsche Welle, TV5, Galaxie  
                                                           Sport, Viasat Explorer. 
 
 
         Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  
                                                             Rádio Rock FM, Rádio Regina; Rádio Twist, FUN  
                                                             RADIO, NAJ-B1. 
         Rozšírený súbor:                       -“ 
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/225: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/207 v správnom konaní č. 9-LO/D-192/2006, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 04.05.2006          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 558-LO/D-709/2006 zo dňa 21.03.2006  
vo veci registrácie retransmisie systémom MMDS v Žiari nad Hronom 
ÚK: Pohronská televízna spoločnosť, s.r.o., Žiar nad Hronom 
 
Uznesenie č. 06-07/11.218: 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 § 
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71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 558-LO/D-709/2006 zo dňa 21.03.2006, vo veci 
žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom MMDS v meste Žiar nad Hronom žiadateľa: 
 
Pohronská televízna spoločnosť, s.r.o.  
Nám. Matice slovenskej 6 
965 01 Žiar nad Hronom 
(ďalej len „účastník konania“) 
 
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 21.03.2006 a  po zistení skutočností potrebných pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 
Z.z. toto 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ 

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

 Rozhodnutia č. 9510741022 zo dňa 11.07.2003, vydaného Telekomunikačným úradom SR, 
ktorým sa povoľuje prevádzkovanie rádiového zariadenia MMDS : 
- pridelené frekvenčné pásmo: 2200 – 2300 MHz (do 31.12.2007) 
- umiestnenie – lokalita: Žiar nad Hronom, Vodojem, Podháj 
- počet kanálov: 13  

2.  Územný rozsah retransmisie:   
 Žiar nad Hronom a priľahlé okolie  
3.  Počet  prípojok (účastníkov):  5000 ( predpoklad)  
4.  Ponuka programových služieb:   
 Televízne programové služby: 
  

Minimálna ponuka (MINI) 
 1. analógový kanál 
 2. analógový kanál 
 3. analógový kanál 
 4. analógový kanál 
 5. analógový kanál 
 6. analógový kanál 
 7. rezerva 
 
Základná ponuka (BASIC) 
Minimálna ponuka plus 
8. digitálny kanál 

 
 
 
 
 
 
9. digitálny kanál 

 
 
 
 
10. digitálny kanál 

 
 
 

 
STV1 
STV2 
TV Markíza 
JOJ 
TA3 
ATV infokanál 
 
 
 
 
STV1 
STV2 
TV Markíza 
JOJ 
TA3 
SRo1 až SRo5 
 
ČT1 
ČT2 
Galaxie sport 
CS film 
 
Eurosport 
Eurosport 2 
TV5  
BBC World 
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11. digitálny kanál 

 
 
 
 
 
12. digitálny kanál 

Minimax/A+ 
FilmBox 
MusicBox 
 
MTV 1 
VH 1 
Hallmark 
Romantica 2 
Nautik TV 
 
Discovery 
Animal planet 
Spektrum 
AXN 
 

Rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina, Rádio 
Patria 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/226: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o registrácii retransmisie a zašle ho 
účastníkovi konania spoločnosti Pohronská televízna spoločnosť, s.r.o., Žiar nad Hronom a vyzve ho 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 04.05.2006          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 560-LO/D-684/2006 zo dňa 16.03.2006  
vo veci registrácie retransmisie v meste Sabinov 
ÚK: TATRA TEMEX  SABINOV,  s.r.o., Sabinov 
 
Uznesenie č. 06-07/12.219: 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. 560-LO/D-684/2006 zo dňa 
16.03.2006, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných 
systémov v meste  Sabinov,  žiadateľa - spoločnosti : 
  
TATRA TEMEX SABINOV, s r.o. 
Matice Slovenskej 12 
083 01 Sabinov 
 
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/252 
 
za nasledovných podmienok : 
 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Potvrdenie Telekomunikačného úradu SR 

zo dňa 03.03.2006 o splnení oznamovacej povinnosti v súlade s ust. § 12 zák. č. 610/2003 
o elektronických komunikáciách a všeobecným povolením č. 1/2005. 
Hlavná stanica KDS: Janka Borodáča 18, Sabinov    

 2. Územný rozsah retransmisie:  mesto Sabinov 
3.  Počet  prípojok:         800           
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4.  Ponuka programových služieb:   
      základný súbor:  
      televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, MTV, Hallmark 

Channel, Discovery Channel, Romantica, Reality TV, 
Eurosport, Cartoon Network, TV 5  

     rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko  
       rozšírený súbor:  - 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/227: 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. 560-LO/D-684/2006 a zašle ho účastníkovi 
konania (spol. TATRA TEMEX SABINOV, s r.o.) spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 04.05.2006          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 570-LO/D-122/2006 zo dňa 11.01.2006  
vo veci oznámenia o zmene údajov z dôvodu zmeny podielov programových typov 
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-07/13.220: 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.“) a podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila v správnom konaní č. 570–LO/D–122/2006 oznámenie 
doručené Rade dňa 11.01.2006 účastníka konania:  
 
RADIO TWIST, a. s. 
Šalviová 1 
821 01 Bratislava 3 
 
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/70 na rozhlasové vysielanie v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami 
nasledovne: 
 
Článok  III. sa  mení a znie: 
„ III.  
1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, platnej od 
02.01.2006: 

- programové typy  
       1. Spravodajstvo: min. 9,3 % 

  2. Publicistika:  
          2.1 Politická publicistika: 0 % 

     2.2 Ostatná publicistika:  0 % 
  3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 

3.1 Detské programy: 0 % 
3.2 Náboženské programy: 0 % 
3.3 Literárno-dramatické programy: 0 % 
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3.4 Zábavné programy: min. 0 % 
3.5 Hudobné programy: 0 % 
3.6 Ostatné: min. 90,7 % 

2/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 
3/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 9,3 
%“. 
 
Uznesenie bolo prijaté.. 
 
Úloha č. 06-07/228: Kancelária Rady vyhotoví a zašle účastníkovi konania rozhodnutie o zmene 
licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 a tiež ho vyzve na úhradu správneho poplatku.  
T: 04.05.2006          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 491-LO/O-2479/2005 zo dňa 08.11.2005   
vo veci  zastavenia správneho konania držiteľa licencie č.T/133 z dôvodu preukázania splnenia 
povinnosti uloženej § 16 písm. o) zák. 308/2000 Z. z.,   
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice 
 
Uznesenie č. 06-07/14.221: 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.491-
LO/O-2479/2005 zo dňa 08.11.2005 vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zák. č. 308/2000 Z. z., 
vedenom voči účastníkovi konania: 
 
Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. 
M.R. Štefánika 2 
914 51 Trenčianske Teplice 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

 
Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

zastavuje 
 
správne konanie č. 491-LO/O-2479/2005 z dôvodu, že účastník konania na výzvu Rady písomne 
preukázal splnenie povinnosti uloženej § 16 písm. o) zák. 308/2000 Z.z.. v zákonom stanovenej 60 
dňovej lehote a tým odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/229: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 491-
LO/O-2479/2005 účastníkovi konania, Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice. 
T: 04.05.2006          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 568-LO/D-727/2006 zo dňa 22.03.2006   
vo veci zmeny licencie č.R/66 z dôvodu predĺženia lehoty na vysielanie rozhlasovej programovej 
služby v systéme DVB-T  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
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Uznesenie č. 06-07/15.222: 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. 568-LO/D-727/2006 zo dňa 22.03.2006,  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. R/66 podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka 
konania: 
 
D.EXPRES a.s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
 
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 rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien a doplnkov 
sa mení takto: 
 

1. V čl. IV sa v bode 2.32, časť textu mení a znie:  
,,2.32    Frekvencia:  časť multiplexu 66.kanál 
             Lokalita:  Bratislava 

   Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 30.06.2007“ 
Zvyšok textu zostáva bez zmien.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/230: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených v 
žiadosti o zmenu licencie č. R/66 v správnom konaní 568-LO/D-727/2006, zašle ho účastníkovi 
konania a vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 04.05.2006          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 569-LO/D-430/2006 zo dňa 14.02.2006   
vo veci zmeny licencie č.R/66 z dôvodu oznámenia zmeny programovej štruktúry  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-07/16.223: 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. 569-LO/D-430/2006 zo dňa 14.02.2006,  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. R/66 podľa ustanovenia § 51 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka 
konania: 
 
D.EXPRES a.s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
 
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     
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rozhodnutie: 
 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 3   zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien sa časť III. 
mení a znie :  

 
1.  Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby doručenej rade  
z 14.02.2006 : 

 
 Programové typy: 
1.1  Spravodajstvo – min. 9,6% 
1.2   Publicistika – min. 0,5% 
 -Politická publicistika – min.0,5% 
 -Ostatná publicistika – min. 0% 
1.3  Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou 

- Detské programy – 0% 
- Náboženské programy – 0% 
-Literárno-dramatické programy – 0% 
-Zábavné programy – 0% 
-Hudobné programy – min. 2,3% 

 
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného vysielania programov vo verejnom záujme v bežnom 
mesiaci:  min. 10,1% 
 
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe v bežnom mesiaci 
určený z celkového vysielacieho času:  0 % 
 
4. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade záznam svojho vysielania: CD 
 
5. Jazyk vysielania: slovenský 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/231: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o zmenu licencie č. R/66 v správnom konaní 569-LO/D-430/2006, zašle ho účastníkovi 
konania a vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 04.05.2006          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 490-LO/D-3122/2005 zo dňa 20.12.2005 
vo veci  zmeny registrácie retransmisie č. TKR/231 z dôvodu zmeny  ponuky programových služieb 
ÚK: DIPOS PLUS, s.r.o., Horná 54, 974 01 Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 06-07/17.224: 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. 490-LO/D-3122/2005 zo dňa 
20.12.2005, posúdila žiadosť podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie 
s registráciou č. TKR/231: 
 
DIPOS PLUS spol. s.r.o. 
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Horná 54 
974 01 Banská Bystrica 
 
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. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 

 
mení  

 
registráciu retranmisie č. TKR/231 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/231/2004 zo dňa 18.05.2004 v znení neskorších 
zmien sa menia takto: 

2. Bod 2. sa mení a znie takto: 
 
„2. KDS  Podtúreň 
  2.1 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle oznámenia zo dňa    
        20.12.2005: 
  - hlavná stanica – lokalita: Ul. Hlavná 164, Podtúreň; 
  2.2 územný rozsah vysielania: obec Podtúreň; 
  2.3 počet prípojok: 85 
  2.4 ponuka programových služieb:  

Základná ponuka: 
a) Televízne programové služby:  
programová ponuka:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT1, ČT2, Music Box, 

Galaxie Sport, JETIX, National Geographic Channel, Discowery 
Channel, Hallmark Channel, BBC World Service, Viva, RTL 2, 
PRO7, VOX  

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

Rádio_FM, Rádio Regina; Rádio 
Twist, FUN RADIO, Rádio OKEY 

Rozšírený súbor:  -“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/232: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/207 v správnom konaní č. 490-LO/D-3122/2005, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 04.05.2006          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 31/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
(monitorovaný program/deň - Slovensko hľadá SuperStar II./24. 2., 3. a 10.3.2006) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 06-07/18.225: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy č. 31/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie začína správne konanie voči Slovenskej 

 18



televízii - vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia  § 3 písm. f) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s prerušením programu Slovensko hľadá Superstar II dňa 24.2.2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/233: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 25.04.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-07/18.226: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy č. 31/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie začína správne konanie voči Slovenskej 
televízii - vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia  § 3 písm. f) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s prerušením programu Slovensko hľadá Superstar II dňa 3.3.2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/234: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 25.04.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-07/18.227: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy č. 31/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie začína správne konanie voči Slovenskej 
televízii - vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia  § 3 písm. f) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s prerušením programu Slovensko hľadá Superstar II dňa 10.3.2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/235: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 25.04.2006          Z: PKO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 36/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
(monitorovaný program/deň - Slovensko hľadá SuperStar II./10. a 17. 2. 2006) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 06-07/19.228: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy č. 36/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie začína správne konanie voči Slovenskej 
televízii - vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia  § 3 písm. f) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s prerušením programu Slovensko hľadá Superstar II dňa 10.2.2006. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/236: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 25.04.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-07/19.229: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy č. 36/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie začína správne konanie voči Slovenskej 
televízii - vysielateľovi na základe zákona, vo veci možného porušenia  § 3 písm. f) zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s prerušením programu Slovensko hľadá Superstar II dňa 17.2.2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/237: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 25.04.2006          Z: PKO 
 
K bodu 20/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 5/2006/RO o monitorovaní Rádia Beta 
(kompletné vysielanie zo dňa 3.2. a 4.2.2006) 
Vysielateľ: Rádio Beta, spol. s r.o., Prievidza     číslo licencie: R/76 
 
Uznesenie č. 06-07/20.230: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy č. 5/2006/RO o monitorovaní Beta Rádia začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio 
Beta Prievidza, s.r.o., vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 v súvislosti s neoddelením konca 
reklamného bloku od inej časti programovej služby dňa 4.2.2006 o cca 8. hod. 38 min. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/238: 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: 04.04.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-07/20.231: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy č. 5/2006/RO o monitorovaní Beta Rádia začína správne konanie voči vysielateľovi Rádio 
Beta Prievidza, s.r.o., vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 v súvislosti s neoznačením sponzora 
programu Hráme jubilantom na jeho konci dňa 4.2.2006.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-07/239: 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: 04.04.2006          Z: PKO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 376/29-2006 zo dňa 09.02. 2006    sťažovateľ: právnická osoba         
(na vysielanie programu Púchovský magazín z dní  20. a 27.01.2006  ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 376/29-2006  smerujúcej proti vysielaniu Púchovskej televízie 
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, spol. s r.o., Púchov    číslo licencie: T/92 
 
Uznesenie č. 06-07/21.232: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 376/29-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi Mestský bytový 
podnik, s.r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. a) v súvislosti s odvysielaním programu 
Púchovský magazín dňa 20.1.2006, v ktorom mohla byť porušená povinnosť zabezpečiť všestrannosť 
informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/240: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 25.04.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-07/241: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 21.04.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-07/21.233: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 376/29-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi Mestský bytový 
podnik, s.r.o., vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 v súvislosti s neoddelením vlastnej propagácie 
od inej časti programovej služby v programe Púchovský magazín dňa 20.1.2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/242: 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: 04.04.2006          Z: PKO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 463/33-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Týždenník z 1.2.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 463/33-2006 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Trenčín 
Vysielateľ: Slovakia okolo sveta, s.r.o., Trenčín     číslo licencie: T/126 
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Uznesenie č. 06-07/22.234: 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. 
463/33-2006, vedenú voči vysielateľovi Slovakia okolo sveta s.r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/243: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 20.04.2006          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 06-07/22.235: 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 § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 463/33-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi Slovakia okolo 
sveta, s.r.o., Trenčín, vo veci možného porušenia § 16 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s trvalým neoznačovaním programovej služby nezameniteľným obrazovým symbolom (logom) dňa 
1.2.2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/244: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 25.04.2006          Z: PKO 
 
K bodu 23/ 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 400/30-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Noviny JOJ zo dňa 11.02.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č.400/30-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, spol. s r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-07/23.236: 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. 400/30-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s. r.o.  vo 
veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s tým, že v spravodajskom 
programe Noviny zo dňa 11.2.2006 odvysielal príspevok informujúci o miliónových pokutách, 
v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/245: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
 
T: 25.04.2006          Z: PKO 
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Úloha č. 06-07/246: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 20.04.2006          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.450/35-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Ohnivá búrka zo dňa 11. 2. 2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č.450/35-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 06-07/24.237: 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. 450/35-2006 začína správne konanie voči Slovenskej televízii - vysielateľovi na 
základe zákona, vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním programu Ohnivá búrka dňa 11.2.2006 o cca 17:03 hod, v ktorom mohlo dôjsť 
k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému označovania programov  a nezohľadneniu vekovej 
vhodnosti pri zaradení programu do vysielania.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/247: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 25.04.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-07/248: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 20.04.2006          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 211/12-2006 zo dňa 17.1.2006    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16.1.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č.211/12-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 06-07/25.238: 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. 211/12-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA 
spol. s r.o.  vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. d ) a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  
v súvislosti s tým, že v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 16.1.2006 odvysielal 
príspevok Ohnivé peklo, v ktorom mohlo dôjsť k použitiu obrazových príspevkov v rozsahu nie 
nevyhnutnom pre pochopenie informácie s dôrazom na efekt šokovania a k bezdôvodnému zobrazeniu 
scény reálneho násilia, kde sa nenáležitou formou zdôrazňuje skutočný priebeh umierania.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/248: 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.  
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Úloha č. 06-07/249: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 20.04.2006          Z: PgO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.30/2006/TV o monitorovaní vysielania NTV Nesvady 
(monitorované dni: 27.1. a 6.2.2006) 
Vysielateľ: NTV Nesvady, s.r.o., Nesvady     číslo licencie: T/128 
 
Uznesenie č. 06-07/26.239: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 30/2006/TV z monitorovania vysielania 
NTV Nesvady konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 21.01.2006 a 06.02.2006 vysielateľa 
NTV Nesvady s. r. o., Nesvady, s licenciou č. T/128  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/250: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (NTV Nesvady s. r. o., Nesvady,) uznesenie 
Rady. 
T: 20.04.2006          Z: PgO 
 
K bodu 27/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 28/2006/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Komárno 
(monitorované dni: 10. a 17.2.2006) 
Vysielateľ: COM-MÉDIA, s.r.o., Komárno     číslo licencie: T/77 
 
Uznesenie č. 06-07/27.240: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o  vysielaní  a  retransmisii   a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 28/2006/TV z monitorovania Mestskej 
televízie Komárno konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 10.2. a 17.2.2006 vysielateľa 
COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno, s licenciou č. T/77  nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/251: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (COM-MÉDIA, spol. s r.o., Komárno) 
uznesenie Rady. 
T: 20.04.2006          Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.29/06/TV o monitorovaní vysielania TV B52 
(monitorovaný deň: 3.2., 10.2.2006) 
Vysielateľ: Telecom TKR, spol. s r.o., Vranov nad Topľou   číslo licencie: T/149 
 
Uznesenie č. 06-07/28.241: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o  vysielaní  a  retransmisii   a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 29/2006/TV o monitorovaní TV B52 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 3.2. a 10.2.2006 vysielateľa Telecom TKR s. r. o., 
s licenciou č. T/149  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-07/252: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Telecom TKR s. r. o.,) uznesenie Rady. 
T: 20.04.2006          Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.34/06/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Sečovce 
(monitorované dni: 17.2., 20.2.2006) 
Vysielateľ: MKTS, spol. s r.o., Sečovce     číslo licencie: T/151 
 
Uznesenie č. 06-07/29.242: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o  vysielaní  a  retransmisii   a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 34/06/TV o monitorovaní Infokanálu 
Sečovce konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 17.2. a 20.2.2006 vysielateľa MKTS, s.r.o., 
s licenciou č. T/151  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/253: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (MKTS, s. r. o.,Sečovce) uznesenie Rady. 
T: 20.04.2006          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 293-PgO/O-1727/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 64/05/TV o monitorovaní TV Markíza (dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 
308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: TN - „Nový seriál“, 13.09.2005)      
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-07/30.243: 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. 293-PgO/O-1727/2005 spoločnosť Markíza Slovakia, spol. s r.o.,  Blatné 
 

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

tým, 
 
že dňa 13.9.2005 o cca 19:15 hod. odvysielal v rámci programu Televízne noviny príspevok  s názvom 
Nový seriál, obsahujúci informácie, ktoré naplnili definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona 
č. 308/2000 Z. z.,    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 
písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z., vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
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V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/254: 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: 05.04.2006          Z: PKO 
 
K bodu 31/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenie na porušenie zákona 
SK č.: 292-PgO/O-1726/2005 zo dňa 11.10.2005 
Doplnenie: Správa č. 63/05/TV o monitorovaní TV Handlová (dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 
308/2000 Z.z.) (monitorovaný program/deň: logo, 06.08.2005)                  
ÚK: SEPERDEO VITA TV, spol. s r. o., Handlová    číslo licencie  T/111               
 
Uznesenie č. 06-07/31.244: 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. 292-PgO/O-1726/2005 Seperdeo Vita TV s.r.o., 
 

porušil 
 
povinnosť ustanovenú v § 16 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
                                                                        tým, 
 
že pri vysielaní televíznej programovej služby neoznačil na obrazovke trvalo svoju programovú službu 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom),  
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  

Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/255: 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 Seperdeo Vita 
TV, s.r.o. 
T: 04.05.2006          Z: PKO 
 
K bodu 32/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 428-PgO/O-2104/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 133/2005/TV (dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný 
program/deň: „Big Brother Súboj“, 07.11.2005)        
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41       
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Uznesenie č. 06-07/32.245: 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. 428-PgO/O-2104/2005 vedené voči MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa § 30 písm. 
h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/256: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi zastavenie konania účastníkovi konania  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.
T: 04.05.2006          Z: PKO 
 
K bodu 33/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 423-PgO/O-2099/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 128/2005/TV (dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný 
program/deň: „Big Brother Súboj“, 01.11.2005)  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-07/33.246: 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. 423-PgO/O-2099/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 01.11.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program Big Brother - Súboj, pri ktorom neuplatnil 
Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia § 20 ods. 
6 určila Rada, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 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 ***06, KS 6548. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/257: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi rozhodnutie o uložení sankcie účastníkovi konania  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 04.05.2006          Z: PKO 
 
K bodu 34/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 378-PgO/O-1970/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 106/05/TV (dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný 
program/deň: „Big Brother Súboj“, 21.10.2005)          
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41         
 
Uznesenie č. 06-07/34.247: 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. 378-PgO/O-1970/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

porušil 
 

I. 
 

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

tým, 
 
že dňa 21.10.2005 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 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 ***06, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

II. 
 

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

tým, 
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že dňa 21.10.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program Big Brother - Súboj, pri ktorého zaradení do 
vysielania nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť pre maloletých,  
 

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

III. 
 

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

tým, 
 
že dňa 21.10.2005 o cca 19.45 hod. odvysielal program Big Brother - Súboj, pri ktorom neuplatnil 
Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia § 20 ods. 
6 určila Rada, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 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 ***06, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/258: 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 upozorenia na porušenie zákona. 
 
T: 04.05.2006          Z: PKO 
 
K bodu 35/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 386-PgO/O-1978/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 112/05/TV (dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný 
program/deň: „Big Brother Súboj“, 18.10.2005)        
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41         
ÚP: 10.00 hod. 
 
Uznesenie č. 06-07/35.248: 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 
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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. 386-PgO/O-1978/2005 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, 
v časti týkajúcej sa ustanovenia § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/259: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
 
T: 04.05.2006          Z: PKO 
 
K bodu 36/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 395-PgO/O-1987/2005 zo dňa 08.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 122/05/TV (dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) (monitorovaný 
program/deň: „Big Brother Súboj“, 28.10.2005)        
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41         
 
Uznesenie č. 06-07/36.249: 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. 395-PgO/O-1987/2005 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov  

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/260: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
 
T: 04.05.2006          Z: PKO 
 
 
K bodu 37/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 441-PgO/O-2156/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 97/05/TV z monitorovania vysielania Music Box a TV Naša (dodržiavanie § 16 
písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamov z vysielania)        
ÚK: CREA TV, spol. s  r. o., Košice      číslo licencie: T/152 
 
Uznesenie č. 06-07/37.250: 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 
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„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne 
konanie č. 441-PgO/O-2156/2005 vedené voči CREA TV s r.o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-07/261: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi zastavenie konania účastníkovi konania  CREA TV s. r. o.. 
 
T: 04.05.2006          Z: PKO 
 
Rôzne/ 
 
1. Návrh záverečného účtu Rady za rok 2005 
 
Rada schvaľuje návrh záverečného účtu Rady za rok 2005. 
 
 
2. Rozpočtové opatrenie 
 
Rada berie na vedomie rozpočtové opatrenie. 
 
 
3. Správa zo zahraničnej služobnej cesty 
 
Rada berie na vedomie správu zo zahraničnej služobnej cesty člena Rady. 
 
 
 
 
V Bratislave, 04.04.2006 

 
 
Valéria Agócs 
  predsedníčka  

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

 

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 

Overil: Mgr. Jana Žitňanská 
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