
Zápisnica č. 9/2006 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 09.05. 2006 v sídle 

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overovateľ: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 

 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: č. 605-LO/D-938/2006  zo dňa 19.04.2006 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/39 z dôvodu zmeny technických 
parametrov 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
 
3/ SK: 527-LO/D-377/2006  zo dňa 30.03.2006 
vo veci možného porušenia povinnosti  podľa § 17 ods. 1 písm. h) a  § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000  
Z.z. 
ÚK: CARISMA, spol. s.r.o., Dvory nad Žitavou 
 
4/ SK: 523-LO/D-440/2006 zo dňa 16.02.2006 
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/27 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb podľa  § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Martico, s.r.o., Martin 
 
5/ SK: 599-LO/D-3082/2001 zo dňa 22.11.2001 
vo veci oznámenie o zmene sídla organizačnej zložky Bratislava spoločnosti BBC World Service, 
United Kingdom (zmena sídla organizačnej zložky na Slovensku) vysielateľa s licenciou na 
rozhlasové vysielanie č. R/43  
ÚK: BBC World Service, Slovak Section, Bush House, London, Organizačná zložka Bratislava 
 
6/ SK: 606-LO/D-880/2006 zo dňa 07.04.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu R/54 – zmena právnych 
skutočností vysielateľa 
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov 
 
7/ SK: 611-LO/D-928/2006 zo dňa 18.04.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu R/54 – zmena technických 
parametrov 
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov 
 
8/ SK: 614-LO/D-944/2006 zo dňa 20.04.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu R/49 – zmena právnych 
skutočností vysielateľa 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
9/ Sťažnosť č. 682/63-2006 zo dňa 23.03.2006 
proti spoločnosti TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov, držiteľ registrácie retransmisie č. TKR/34 vo 
veci rušenia signálu STA 



Sťažovateľ: FO 
 
10/ SK: 549-LO/D-618/2006 zo dňa 08.03.2006 
vo veci oznámenia  zmien registrácie retransmisie č. TKR/247 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb podľa  § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: e-Net, s.r.o., Senec 
 
11/ SK: 522-LO/D-431/2006 zo dňa 15.02.2006 
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121 - systém MMDS,  z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb a zmeny počtu pripojených účastníkov podľa  § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
ÚK: SATRO, , s.r.o., Bratislava 
 
12/ SK: 617-LO/D-939/2006 zo dňa 26.04.2006   
vo veci žiadosti o   zmenu registrácie retransmisie č. TKR/169 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb podľa  § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov 
 
13/ SK: 613-LO/D-997/2006 zo dňa 26.04.2006  
vo veci oznámenia zmeny licencie č. T/173 podľa § 51 ods. 1 zák. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny 
územného rozsahu vysielania – rozšírenia o vysielanie v  KDS  Svätý Jur 
ÚK: TV Focus, s.r.o.,  Bratislava      
 
14/ SK: 598-LO/D-776/2006 zo dňa 29.03.2006 
vo veci  žiadosti o  registráciu retransmisie prostredníctvom fixnej siete ST  podľa § 57 zákona č.  
308/2000 Z. z.  
ÚK: Slovak  Telekom, a.s., Bratislava 
 
15/ SK: 608-LO/D-926/2006 zo dňa 18.04.2006 
vo veci  oznámenia zmeny licencie podľa § 60 ods. 1 zákona č.  308/2000 Z. z.  
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice 
 
16/ SK: 414-LO/O-2064/2005 zo dňa 08.11.2005   
vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov 
 
17/ SK: 291-LO/D-1918/2005 zo dňa 14.09.2005   
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa  § 57 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: STASTEL s.r.o., Zákvašov  
 
18/ SK: 610-LO/D-732/2006 zo dňa 21.03.2006   
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/236 podľa  § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: City ONLINE, s.r.o., Bratislava  
 
19/ SK: 609-LO/D-731/2006 zo dňa 30.03.2006   
vo veci oznámenia zmeny  údajov podľa  § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava  
 
20/ SK: 493-LO/O-2473/2005 zo dňa 22.12.2005   
vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: A.W.G., spol. s r.o., Trnava  
 
21/ SK: 607-LO/O-2472/2005 zo dňa 03.01.2006   
vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica  



 
22/ SK: 494-LO/O-2482/2005 zo dňa 22.12.2006   
vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves  
 
23/ SK: 492-LO/O-2478/2005 zo dňa 22.12.2005   
vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Panonia Media Production s.r.o., Bratislava  
 
24/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 7/06/RO o monitorovaní rozhlasovej stanice FUN Radio  
(monitorovaný program K-FUN z dní 29.3. a 5.4.2006) 
Vysielateľ: Radio a.s., Bratislava      číslo licencie: R/71 
 
25/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 41/2006/TV o monitorovaní televíznej stanice MsTV Moldava – Szepsi VTV, STUDIO 7S 
(monitorované dni. 13. a 20.3.2006) 
Vysielateľ: MsTV Moldava – STUDIO 7S, s.r.o. Moldava nad Bodvou    číslo licencie: T/131 
 
26/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 39/2006/TV o monitorovaní televíznej stanice TV PATRIOT 
(monitorované dni 23. a 24. 3. 2006 ) 
Vysielateľ: AGENTÚRA S, spol. s r. o. Žilina      číslo licencie: T/148 
 
27/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 585/49-2006                                            sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Týždenník zo 14.2.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 585/49-2006 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Trenčín 
Vysielateľ: Slovakia okolo sveta, s.r.o., Trenčín    číslo licencie: T/126 
 
28/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č.631/54-2006 a 636/57-2006                          sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu  VyVolení 2  zo dňa  3.3.2006 ) 
Správa o šetrení sťažností č. 631/54-2006 a 636/57-2006 smerujúcich proti vysielaniu televízie  JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
29/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.533/44-2006                                             sťažovateľ: fyzická  osoba 
(na vysielanie programu  Vo víre politiky zo dňa 23.02.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 533/44-2006 smerujúcej proti vysielaniu  Nautik TV 
Vysielateľ: Nautik TV spol. s r.o., Bratislava    číslo licencie: T/160 
 
30/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.575/50-2006                                                                  sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Noviny JOJ zo dňa 26.02.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.575/50-2006   smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 



31/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 257/20-2006                                                            sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Vilomeniny z dňa 22.1.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 257/20-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné   číslo licencie: T/41 
 
32/ Kontrolný monitoring 
Správa č.43/06/TV o monitorovaní vysielania Bytenerg Info 
(monitorovaný deň: 22.2. a 1.3.2006) 
Vysielateľ: Bytenerg s.r.o. Medzilaborce                         číslo licencie: T/124 
 
33/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 737/62-2006                                        sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 20. 9. 2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 737/62-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné  číslo licencie: T/41 
 
34/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.592/51-2006                                          sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  Čili, sex a samba  zo dňa 5.3.2006  ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.592/51-2006  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV  s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
35/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona  
SK č.: 479-PgO/O-118/2006 zo dňa 20.12.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2449/278-2005 a č. 2611/290-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny, príspevok Výhrada svedomia, 17.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41         
 
36/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 516-PgO/O-663/2006 zo dňa 07.02.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3166/374-2005 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Medea, 20.12.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona            
 
37/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 483-PgO/O-129/2005 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa č. 62/05/TV o monitorovaní Humenskej televízie 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu z dní 11.08.2005 a 18.08.2005) 
ÚK: Humenská televízia, s.r.o.            číslo licencie: T/94         
 
38/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 480-PgO/O-119/2005 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2611/209-2005  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny (príspevok Problematická zmluva, 13.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41 
 
39/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 443-PgO/O-2158/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2080/225-2005   
(dodržiavanie § 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 



(monitorovaný program/deň: Nepriestrelný mních, 01.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41          
 
40/ Návrh na uloženie sankcií – dvoch pokút a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 456-PgO/O-2339/2005 zo dňa 06.12.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2002/219-2005  
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Soňa Talk show, 21.09.2005) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.       číslo licencie: T/39 
 
41/ Návrh na uloženie sankcií – pokuty a upozornenia na porušenie zákona, a návrh na  zastavenie 
správneho konania 
SK č.: 426-PgO/O-2102/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 136/05/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Big Brother - Súboj, 4.11.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41          
 
42/ Návrh na uloženie sankcií – dvoch pokút a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 427-PgO/O-2103/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 133/2005/TV o monitorovaní TV Markíza  
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Big Brother súboj – Face to Face, 7.11.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie:T/41           
43/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty  
SK č.: 425-PgO/O-2101/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 136/2005/TV o monitorovaní TV Markíza  
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Big Brother súboj – Face to Face, 4.11.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41 
 
44/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 475-PgO/O-113/2005 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa č. 138/2005/TV o monitorovaní TV Markíza  
(dodržiavanie § 35 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko - Španielsko, 16.11.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41  
 
45/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty  
SK č.: 482-PgO/O-128/2005 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1668/189-2005   
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu zo dňa  08.07.2005) 
ÚK: VIDEO TV, spol. s r. o.      číslo licencie: T/43 
 
46/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 457-PgO/O-2340/2005 zo dňa 06.12.2005 
Doplnenie: Priebežné výsledky monitoringu Slovenskej televízie – Dvojky v období volebnej 
kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2005  
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Regionálny denník, 22.11.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 



47/ Návrh na uloženie sankcií – pokuty a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 513-PgO/O-658/2006 zo dňa 07.02.2006 
Doplnenie: Správa o sťažnosti č. 2768/316-2005 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Pravdivé lži, 12.11.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., číslo licencie   T/41      
 
48/ Rôzne: 
 

************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 325 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
zasadnutia Rady sú splnené.  
 
Uznesenie č. 06-09/1.309: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: č. 605-LO/D-938/2006  zo dňa 19.04.2006 
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/39 z dôvodu zmeny technických 
parametrov 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-09/2.310: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), v správnom konaní č.605-LO/D-
938/2006  zo dňa 19.04.2006, posúdila oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/39 
z dôvodu zmeny technických parametrov účastníka konania - spoločnosti: 
  
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01  Bratislava 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

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

 
mení 

  
licenciu  č. T/39 na televízne vysielanie nasledovne: 
 
V čl. I v bode 6 bod b) „spôsob vysielania “sa slová: „ digitálne kódované vysielanie prostredníctvom 
družice INTELSAT 707 na pozícii 1° západne z pozemskej stanice v Bratislave, prevádzkovanej 
spoločnosťou TELENOR SLOVAKIA, s.r.o. Bratislava“  nahrádzajú slovami „ satelitné digitálne 
kódované vysielanie prostredníctvom satelitu ASTRA 3A, na pozícii 23,5° E“.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 



Úloha č. 06-09/326: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie č. T/39 a zašle 
ho účastníkovi konania spoločnosti MAC TV s.r.o. a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.06.2006     Z: LO 
 
K bodu 3/ 
SK: 527-LO/D-377/2006  zo dňa 30.03.2006 
vo veci možného porušenia povinnosti  podľa § 17 ods. 1 písm. h) a  § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000  Z.z. 
ÚK: CARISMA, spol. s.r.o., Dvory nad Žitavou 
 
Uznesenie č. 06-09/3.311: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), 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 v správnom 
konaní  č. 527-LO/D-377/2006, že účastník správneho konania: 
 
CARISMA, spol. s.r.o. 
Družstevná 1 
941 31  Dvory nad Žitavou 

 
porušil 

 
I. ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade 
s jej registráciou  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
II. ustanovenie § 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,  
 

za čo mu ukladá  
 

sankciu –  upozornenie na  porušenie zákona podľa 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
. 

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. 06-09/327: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o uložení sankcie a doručí ho 
prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/150, spoločnosti CARISMA, spol.s.r.o. 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 523-LO/D-440/2006 zo dňa 16.02.2006 
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/27 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb podľa  § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Martico, s.r.o., Martin 
 
Uznesenie č. 06-09/4.312: 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. 523-LO/D-440/2006 zo dňa 
16.02.2006, posúdila žiadosť podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie 
s registráciou č. TKR/27: 



 
Martico, s.r.o. 
Východná 14 
036 01 Martin 
 
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/27 nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/27 zo dňa 30.11.1994 v znení neskorších zmien 
sa menia takto: 
 

1. Článok IV. s názvom Ponuka programových služieb sa v časti televíznych programových 
služieb pre mesto  Martin a mesto Vrútky  mení a znie takto :  

 
„IV. Ponuka programových služieb: 
 
a) televízne programové služby: 
 
- mesto Martin a mesto Vrútky 
 
a) základná programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TELEVÍZIA TURIEC, MARTICO 
INFO, JOJ, Music Box, TA 3, ČT 1, ČT 2,  
 
b) rozšírená programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV TURIEC, MARTICO INFO, 
JOJ, Music Box, TA 3, ČT 1, ČT 2, Viva, PRO 7, VOX, RTL, Romantica, Galaxie Sport,  Discovery 
Channel, CNN, Cartoon Network,  Eurosport, Hallmark Channel, Spektrum, JETIX, AXN, TV 5, 
TVE, NTV MIR, NAUTIK TV, TOP TV, VIASAT EXPLORER, VIASAT HISTORY, 
 
c) prémiová ponuka: HBO, HBO 2, HUSTLER TV.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/328:  Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/27 v správnom konaní č. 523-LO/D-440/2006, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 599-LO/D-3082/2001 zo dňa 22.11.2001 
vo veci oznámenie o zmene sídla organizačnej zložky Bratislava spoločnosti BBC World Service, 
United Kingdom (zmena sídla organizačnej zložky na Slovensku) vysielateľa s licenciou na 
rozhlasové vysielanie č. R/43  
ÚK: BBC World Service, Slovak Section, Bush House, London, Organizačná zložka Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-09/5.313: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní v 
správnom konaní č. 599-LO/D-3082/2001 zo dňa 22.11.2001 posúdila oznámenie vo veci zmeny 



údajov uvedených v žiadosti o licenciu a v dokladoch k nej priložených podľa § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z., doručené rade dňa 22.11.2001, účastníka konania: 
 
BBC World Service 
Slovak Section 
Bush House 
WC2B 4PH London 
United Kingdom 
 
organizačná zložka 
Benediktiho 5 
811 05 Bratislava 
 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
rozhodnutie o udelení licencie č. R/43/RUL/95 zo dňa 12.09.1995 nasledovne: 
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. /43/RUL/95 zo dňa 12.09.1995 v znení neskorších zmien 
a doplnení sa menia takto: 

1. Článok II. Právne skutočnosti spoločnosti  sa mení a znie takto: 
 

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

hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava 
I spoločnosti The British Broadcasting Corporation, organizačná zložka, zoznam výpisov č. II. 
3078/2006, vložka číslo 545/B, zo dňa 28.03.2006 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch  a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I spoločnosti  The British Broadcasting 
Corporation, organizačná zložka, zoznam výpisov č. II. 3078/2006, vložka číslo 545/B, zo dňa 
28.03.2006“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/329: Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vyhotoví rozhodnutie v správnom 
konaní č. 599-LO/D-3082/2006 a zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku.  
T:09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 606-LO/D-880/2006 zo dňa 07.04.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu R/54 – zmena právnych 
skutočností vysielateľa 
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov 
 
Uznesenie č. 06-09/6.314: 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. 606-LO/D-880/2006 zo dňa 07.04.2006, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti 
o licenciu účastníka 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. 3   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: 
V časti I, bod 9 sa mení a znie:  

a) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa 
Spoločenskej zmluvy zo dňa 21.09.2005: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Prešov zo dňa 29.03.2006, oddiel: SRo, vložka číslo 3169/P 
b) Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou alebo podiel 
na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z Obchodného registra 
Okresného súdu Prešov zo dňa 29.03.2006, oddiel: SRo, vložka číslo 3169/P 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/330: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 606-LO/D-
880/2006 zo dňa 07.04.2006, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Prešovská kultúrna agentúra, 
s.r.o., Prešov spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 7/ 
SK: 611-LO/D-928/2006 zo dňa 18.04.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu R/54 – zmena technických 
parametrov 
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov 
 
Uznesenie č. 06-09/7.315: 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. 611-LO/D-928/2006 zo dňa 18.04.2006, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti 
o licenciu účastníka 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. 3   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: 
V článku IV., bod 2. Špecifikácia RDS:, časť Programová identifikácia PI (S) sa mení a znie: 
„Programová identifikácia PI – VYCHODB1“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/331: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 611-LO/D-
928/2006 zo dňa 18.04.2006, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Prešovská kultúrna agentúra, 
s.r.o., Prešov spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 614-LO/D-944/2006 zo dňa 20.04.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu R/49 – zmena právnych 
skutočností vysielateľa 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-09/8.316: 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. 614-LO/D-944/2006 zo dňa 20.04.2006, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti 
o licenciu č. R/49, doručené Rade dňa  31.03.2006 účastníka konania:  
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 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. 3   zákona č. 308/2000 Z. z.   
 

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/49 nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
V článku II. sa bod 2 mení a znie:  
„2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:    podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 03.04.2006, oddiel: Sa, vložka číslo 
1094/B“ 
Uznesenie bolo prijaté. 
 



Úloha č. 06-09/332: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 614-LO/D-
944/2006 zo dňa 20.04.2006, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
Sťažnosť č. 682/63-2006 zo dňa 23.03.2006 
proti spoločnosti TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov, držiteľ registrácie retransmisie č. TKR/34 vo 
veci rušenia signálu STA 
Sťažovateľ: FO 
 
Uznesenie č. 06-09/9.317: 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. 682/63-2006 zo dňa 23.03.2006 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. 06-09/333: Sťažnosť postúpiť na Telekomunikačný úrad SR, upovedomiť spoločnosť 
TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov a sťažovateľa Petra Ivana, Prešov – spisy@post.sk . 
T: ihneď           Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 549-LO/D-618/2006 zo dňa 08.03.2006 
vo veci oznámenia  zmien registrácie retransmisie č. TKR/247 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb podľa  § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: e-Net, s.r.o., Senec 
 
Uznesenie č. 06-09/10.318: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z.  o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 549-LO/D- 618/2006 zo dňa 08.03.2006, posúdila  
oznámenie  o zmene registrácie retransmisie č. TKR/247 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb v meste Senec,  účastníka konania: 
 
e-Net, s. r.o. 
Lichnerova 35 
903 01 Senec 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 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.  
 

m e n í 
 
registráciu retransmisie č. TKR/247 zo dňa 11.01.2006  v bode č. 4 nasledovne: 
Bod 4.  časť televízne programové služby sa mení a znie takto:    
„4. Ponuka programových služieb:   
      Základný súbor (Mini):  
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      televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, Prima, TA 3, JOJ, M1, 
M2 

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

      Rozšírený súbor I. (Klasik):   STV 1, STV 2, TV Markíza, Prima, TA 3, JOJ, M1, 
M2, ČT1, ČT2, Nautik TV, ORF1, Music Box, SAT1, 
VIVA, CNN, Jetix, Eurosport 

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

      Rozšírený súbor II. (Maxi):   STV 1, STV 2, TV Markíza, Prima, TA 3, JOJ, M1, 
M2, ČT1, ČT2, Nautik TV, ORF1, Music Box, SAT1, 
VIVA, CNN, Jetix, Eurosport, Spektrum, VIVA+, 
Hallmark, Galaxia sport, MTV, Animal Planet, 
Discovery Channel, Cartoon Network, Film+, Kinder 
Kanal 

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

    Prémiový súbor (HBO) : HBO, HBO 2 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 06-09/334: 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. 549-LO/D-618/2006 a zašle ho účastníkovi 
konania ( spol. e-Net, s. r.o.)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 11/ 
SK: 522-LO/D-431/2006 zo dňa 15.02.2006 
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121 - systém MMDS,  z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb a zmeny počtu pripojených účastníkov podľa  § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
ÚK: SATRO, , s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-09/11.31: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z.  o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 522-L/D-431/2006 zo dňa 15.02.2006, posúdila  
žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121 systémom MMDS  z dôvodu:  
 

1. Zmeny ponuky programových služieb z vysielačov  MMDS: Nitra, Veľká Javorina, Brezová 
pod Bradlom, Považská Bystrica, Bratislava  a Skalica. 

2. Zmeny  počtu pripojených účastníkov z vysielačov  MMDS: Nitra, Veľká Javorina, Považská 
Bystrica, Brezová pod Bradlom , Bratislava a Skalica, prevádzkovateľa retransmisie: 

 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 



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

  
m e n í 

 
registráciu retransmisie č. TKR/121 zo dňa 29.07.1998 v znení neskorších  zmien  nasledovne: 
1. „Bod 3. Počet prípojok v dosahu vysielača: 

3.1. Brezová pod Bradlom:      31  
3.2. Veľká Javorina :   3414 
3.3. Nitra:             15129 
3.4. Považská Bystrica :   1479 
3.5. Bratislava:    2131 
3.6. Skalica:                20               

Spolu:                 22 204   “ 
 

2.  Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení  v častiach  4.1. – 4.5. takto: 
„4.1. vysielač  Brezová pod Bradlom ( ponuka programových  služieb sa preberá   z vysielača Veľká 

Javorina ) 
základný súbor:  

          televízne programové služby :     STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, ORF 1, TVZ  
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, ORF 1, TVZ, MusicBox, 

ČT1, ČT2, Prima, RTL Klub, JOJ, Nautik TV, ČT 24, 
VOX/Hustler TV, VIVA, PRO 7, SAT 1 

 
4.2.   vysielač  Veľká Javorina 

základný súbor:  
           televízne programové služby :    STV 1, STV 2, TVZ   

  
rozšírený súbor:  - 

 
4.3.  vysielač  Nitra 

základný súbor:  
televízne programové služby :      STV 1, STV 2, TV Markíza, ORF 1, TA 3,   TVZ  
rozšírený súbor: 
televízne programové služby :    STV 1, STV 2, TV Markíza, ORF 1, TA 3,   TVZ, MusicBox,  

ČT 1, ČT 2, Prima, RTL Klub, JOJ, Nautik TV, ČT24, 
VOX/Hustler TV, VIVA, PRO 7, SAT1   

     
4.4. vysielač  Považská Bystrica 

základný súbor:  
televízne programové služby :   STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3, Nautik TV,  TV 

Marika, MusicBox,  ČT 1, ČT 2, Prima, ČT24,  VIVA,  
VOX,  TV 5 MONDE 

  
rozšírený súbor: 
televízne programové služby :   - 

4.5. vysielač  Bratislava 
základný súbor:  
televízne programové služby :    STV 1, STV 2, TV Markíza, TA3, ORF 1, SAT 1, JOJ,  ČT 

1, ČT 2, Prima, ČT24, RTL Klub, DUNA TV, MusicBox, 
Nautik TV  

rozšírený súbor:  - 
 

3. Bod 6. Digitálne kódované vysielanie s podmieneným prístupom sa mení a znie:  



„6.3 Ponuka programových služieb: 
      televízne programové služby: 
      základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Music Box, TVZ, 

Nautik TV, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5 MONDE, 
TVE, Rai due 

       rozšírený súbor: Galaxie Sport,  Eurosport, Jetix, FILM BOX, Hallmark, 
Blue Hustler, Reality TV, Animal Planet, Discovery 
Channel, National Geographic Channel, Spektrum,AXN, 
MTV 

        špeciálny súbor:                   MTV base, Hustler TV 
        prémiový súbor:   HBO, HBO 2 
 
       rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio 

FM, Rádio Regina, Rádio Patria; FUN Rádio, Rádio 
OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, Rádio Lumen.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

Úloha č. 06-09/335: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121 v SK č.: 522-LO/D-431/2006 
účastníkovi konania (SATRO,  s.r.o., Bratislava) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku  
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
 
K bodu 12/ 
SK: 617-LO/D-939/2006 zo dňa 26.04.2006   
vo veci žiadosti o   zmenu registrácie retransmisie č. TKR/169 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb podľa  § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov 
 
Uznesenie č. 06-09/12.320: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), 
v správnom konaní č. 617-LO/D-939/2006 zo dňa 26.04.2006,  posúdila žiadosť o zmenu registrácie č. 
TKR/169, doručenú Rade z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka konania - 
spoločnosti: 
 
Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 
Puškinova 18 
075 01 Trebišov 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb. o správnom 
konaní  vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

mení  
 

registráciu retransmisie č. TKR/169 takto: 
 
údaje v rozhodnutí  o registrácii retransmisie č. TKR/169/2000 zo dňa 07.03.2000  v znení  neskorších 
zmien sa menia  nasledovne: 



V bode č. 4. „Ponuka programových služieb“, písm. a) sa: 
dopĺňajú  slová: „VIASAT EXPLORER, VIASAT HISTORY“. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/336: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/169  v  SK č.: 617-LO/D-939/2006 účastníkovi 
konania  (B.P. Trebišov, s.r.o.) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.  
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 613-LO/D-997/2006 zo dňa 26.04.2006  
vo veci oznámenia zmeny licencie č. T/173 podľa § 51 ods. 1 zák. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny 
územného rozsahu vysielania – rozšírenia o vysielanie v  KDS  Svätý Jur 
ÚK: TV Focus, s.r.o.,  Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-09/14.321: Rada rozhodla, že presunenie prejednanie a rozhodovanie o tomto bode na 
zasadnutie dňa 23.05.2006.  Zároveň vo veci nariadila ústne pojednávanie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-09/337: Kancelária Rady vyhotoví písomné pozvanie na ústne pojednávanie a zašle ho 
účastníkovi konania, spol. TV Focus, s.r.o., Bratislava. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 598-LO/D-776/2006 zo dňa 29.03.2006 
vo veci  žiadosti o  registráciu retransmisie prostredníctvom fixnej siete ST  podľa § 57 zákona č.  
308/2000 Z. z.  
ÚK: Slovak  Telekom, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-09/14.322: 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. 598-LO/D- 776/2006 zo dňa 
29.03.2006 posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom fixnej siete ST  na území 
Slovenskej republiky,  žiadateľa - spoločnosti : 
 
Slovak Telekom, a.s. 
Námestie slobody 6 
817 62 Bratislava 
 
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/255 
 
za nasledovných podmienok : 
 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Telekomunikačná licencia č. 7961/2000 

a Rozhodnutie Telekomunikačného úradu č. 750/12/2004  zo dňa 20.09.2004  
Hlavná stanica:    Jarošova 1, Bratislava    

 2. Územný rozsah retransmisie:  Slovenská republika 
3.  Počet  prípojok:         50 000           
4.  Ponuka programových služieb:   



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

Galaxie sport, Mi, M2, ORF1, ORF2, Televízia Ružinov,   
    rozhlasové programové služby:       Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko  

       rozšírený súbor:  
       televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 

Galaxie sport, Mi, M2, ORF1, ORF2, Televízia Ružinov, 
CNN International, Blue Hustler, XXX xtreme, Hustler 
TV, Cartoon Network/TCM, Boomerang, Eurosport, 
Eurosport2, MTV Europe, MTV2, MTV base, MTV hits, 
MusicBox, VH 1 Europe, VH 1 clasic, Film +, Romantica, 
Filmbox basic, Filmbox extra (Nonstop kino), Nostalgie, 
CS film, Discovery Channel, Animal planet, Discovery 
travel & living, Discovery science, Discovery civilisation, 
Reality TV, TV Paprika, Club, BBC Prime, Viasat 
History, Viasat Explorer, TV Nautik, ETV-medicus  

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

Rádio _FM, Rádio Regina, Rádio Patria; Rádio Lumen,  
Rádio Sity, Rádio, Rádio VIVA., Sieť B1, OKEY Rádio, 
Rádio Expres, Fun Rádio  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-09/338: 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. 598-O/D-776/2006 a zašle ho účastníkovi 
konania (spol. Slovak Telekom, a.s., Bratislava)  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
SK: 608-LO/D-926/2006 zo dňa 18.04.2006 
vo veci  oznámenia zmeny registrácie retransmisie podľa § 60 ods. 1 zákona č.  308/2000 Z. z.  
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o., Komjatice 
 
Uznesenie č. 06-09/15.323: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len “Rada”) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 608-LO/D-926/2006, vedenom vo veci oznámenia 
zmeny registrácie retransmisie podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., voči účastníkovi konania: 
 
Káblová televízia Komjatice s. r. o. 
Nádražná č. 97 
941 06 Komjatice 
 

vydáva toto 
 

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

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/187 zo dňa 21.08.2001 v znení neskorších zmien nasledovne: 
 

1. V časti 4 sa bod a) mení a znie: 



„Ponuka programových služieb:  
Televízne programové služby:  
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, TV JOJ, ČT 1, ČT 2, 
DISCOVERY CHANNEL, ROMANTICA, FILM +, MINIMAX, VIVA; 

- rozšírená programová ponuka: -; 
Rozhlasové programové služby: 

Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko;” 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č.06-09/339: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania, spoločnosti Káblová televízia 
Komjatice s. r. o., Komjatice písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie č. 
TKR/187 v správnom konaní č. 608-LO/D-926/2006 a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 414-LO/O-2064/2005 zo dňa 08.11.2005   
vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov 
 
Uznesenie č. 06-09/16.324: 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. 420-
LO/O-2073/2005 vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zák. 308/2000 Z.z., vedenom voči 
účastníkovi konania: 
 
Bytový podnik Trebišov, s.r.o. 
Puškinova 18 
075 01 Trebišov 
 
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. 414-LO/O-2064/2005 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. 06-09/340: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 414-LO/O-
2064/2005 účastníkovi konania, spol. Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov. 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 291-LO/D-1918/2005 zo dňa 14.09.2005   
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie podľa  § 57 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: STASTEL s.r.o., Zákvašov  
 



Uznesenie č. 06-09/17.325: 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. 291-LO/D- 1918/2005 zo dňa 
14.09.2005, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom káblových distribučných 
systémov v meste  Považská Bystrica, žiadateľa - spoločnosti : 
 
STASTEL, s.r.o. 
Zakvášov 1518/52-16 
017 01 Považská Bystrica 
 
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/253 
 
za nasledovných podmienok : 
 
1.  Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  Potvrdenie splnenia oznamovacej povinnosti  

č.p.d.1217/12/2005,  zo dňa 31.10.2005, vydané TÚ SR 
2. Územný rozsah retransmisie:  Považská Bystrica, časť SNP, Hliny, Zakvášov 
3.  Počet  prípojok:  1700           
4.  Ponuka programových služieb:   
      základný súbor:  
         televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, ČT1, ČT2, 

TV Považie, ,,Óčko“ , PRO7, Super RTL, VIVA plus, 
TV5, EuroNews  

      rozhlasové programové služby:      Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko,Rádio_FM; 
Rádio EXPRES, FUN RADIO,  rádio OKEY, RÁDIO 
DÚHA, Rádio Žilina  

         rozšírený súbor:  
        televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, JOJ, ČT1, ČT2, 

TV Považie, ,,Óčko“ , PRO7, Super RTL, VIVA plus, 
TV5, EuroNews, Reality TV, Jetix, Discovery 
Channel, Spektrum, Eurosport, NAUTIK TV, Music 
Box 

        rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko,Rádio_FM; 
Rádio EXPRES, FUN RADIO,  rádio OKEY, RÁDIO 
DÚHA, Rádio Žilina 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/341: 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. 291- LO/D- 1918/2005 a zašle ho účastníkovi 
konania  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
SK: 610-LO/D-732/2006 zo dňa 21.03.2006   
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/236 podľa  § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: City ONLINE, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 06-09/18.326: 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. 610-LO/D-732/2006 zo dňa 21.03.2006, posúdila oznámenie o 
zmene  registrácie č. TKR/236 účastníka konania: 

 
City ONLINE, s.r.o. 
Ľudovíta Fullu 3112/7 
841 05 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 § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

mení 
 

registráciu retransmisie č. TKR/236 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/236/2004 zo dňa 19.10.2004 v znení neskorších 
zmien sa menia a v úplnom znení znejú nasledovne:  
“1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  

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

 
2. Územný rozsah retransmisie: Bratislava, mestská časť Vrakuňa 
3. Počet prípojok: 150 
4. Ponuka programových služieb:  

 
1. mestská časť Vrakuňa: 
 

 Základná programová ponuka:  
 

 televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, MUSIC BOX, TA3, 
ČT 1, ČT 2, ORF 1, ORF 2, MT 1, RAI UNO, RTVE, TV5, Spektrum, Hallmark, Discovery 
Channel, Eurosport, MTV Europe, Hustler Blue, Romantica, BBC World, Euronews, Jetix, 
RTL, PRO 7, FILM + 
 
 rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, VIVA, RÁDIO OKEY, 
RÁDIO B1, RÁDIO EXPRES, RÁDIO SiTy 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č.06-09/342: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o oznámení registrácie retransmisie č. TKR/236 v SK: 610-
LO/D-732/20 06 zo dňa 21.03.2006 účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
SK: 609-LO/D-731/2006 zo dňa 30.03.2006   
vo veci oznámenia zmeny  údajov podľa  § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 06-09/19.327: 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. 609-LO/D-731/2006 zo dňa 30.03.2006  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. T/116 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona 308/2000 Z. z. 
účastníka konania: 
 
Ragtime, spol. s r.o. 
Dr. Vladimíra Clementisa 10 
821 02 Bratislava 
 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

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

 
mení 

 
licenciu č. R/47 na rozhlasové  vysielanie nasledovne: 
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/47/1995 zo dňa 21.12.1995 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
Článok II., znie : 

,,II. 
Právne skutočnosti spoločnosti : 
 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích 
právach: Podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I  zo dňa 27.03.2006, oddiel 
Sro, vložka číslo 329 / B“ 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa výpisu 
z obchodného registra Okresného súdu Nitra zo dňa 27.03.2006, oddiel Sro, vložka číslo 329 / B“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/343: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 609-LO/D-
731/2006, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T:  09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 20/ 
SK: 493-LO/O-2473/2005 zo dňa 22.12.2005   
vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: A.W.G., spol. s r.o., Trnava  
 
Uznesenie č. 06-09/20.328: 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. 493-
LO/O-2473/2005 zo dňa 22.12.2005, vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zák. č. 308/2000 Z. z., 
vedenom voči účastníkovi konania: 
 
A.W.G., spol. s r.o. 
Okružná 5 
917 01 Trnava 
 



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. 493-LO/O-2473/2005 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. 06-09/344: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 493-LO/O-
2473/2005 účastníkovi konania, A.W.G., spol. s r.o., Trnava 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 21/ 
SK: 607-LO/O-2472/2005 zo dňa 03.01.2006   
vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica  
 
Uznesenie č. 06-09/21.329: 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. 607-
LO/O-2472/2006 zo dňa 03.01.2006, vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zák. č. 308/2000 Z. z., 
vedenom voči účastníkovi konania: 
 
MANIN PB, s.r.o. 
Sládkovičova 569 
017 01 Považská Bystrica 
 
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. 607-LO/O-2472/2006 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. 06-09/345: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 607-LO/O-
2472/2006  účastníkovi konania, MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica. 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 22/ 
SK: 494-LO/O-2482/2005 zo dňa 22.12.2006   



vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves 
 
Uznesenie č. 06-09/22.330: 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. 494-
LO/O-2482/2005 zo dňa 22.12.2005, vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zák. č. 308/2000 Z. z., 
vedenom voči účastníkovi konania: 
 
BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. 
Zimná 72 
052 01 Spišská Nová Ves 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

rozhodnutie: 
 

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

zastavuje 
 
správne konanie č. 494-LO/O-2482/2005 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. 06-09/346: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 494-LO/O-
2482/2005  účastníkovi konania, BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves. 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 23/ 
SK: 492-LO/O-2478/2005 zo dňa 22.12.2005   
vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Panonia Media Production s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-09/23.331: 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. 492-
LO/O-2478/2005 zo dňa 22.12.2005, vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zák. č. 308/2000 Z. z., 
vedenom voči účastníkovi konania: 
 
Panonia Media Production s.r.o. 
Benediktiho 5 
811 05 Bratislava 
 
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. 492-LO/O-2478/2005 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. 06-09/347: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 492-LO/O-
2478/2005  účastníkovi konania, Panonia Media Production s.r.o., Bratislava. 
T: 09.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 24/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 7/06/RO o monitorovaní rozhlasovej stanice FUN Radio  
(monitorovaný program K-FUN z dní 29.3. a 5.4.2006) 
Vysielateľ: Radio a.s., Bratislava                                                  číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 06-09/24.332: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 
7/06/RO o monitorovaní rozhlasovej stanice FUN RADIO začína správne konanie voči spoločnosti 
RADIO a.s., Prešovská 39, 820 02 Bratislava, vo veci možného porušenia  § 20 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu K-FUN dňa 29.3.2006, ktorý mohol narušiť 
fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/348: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 23.05.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-09/24.332.1: 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 č. 
7/06/RO o monitorovaní rozhlasovej stanice FUN RADIO začína správne konanie voči spoločnosti 
RADIO a.s., Prešovská 39, 820 02 Bratislava, vo veci možného porušenia  § 20 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu K-FUN dňa 5.4.2006, ktorý mohol narušiť 
fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/349: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 23.05.2006          Z: PKO 
 
K bodu 25/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 41/2006/TV o monitorovaní televíznej stanice MsTV Moldava – Szepsi VTV, STUDIO 7S 
(monitorované dni. 13. a 20.3.2006) 
Vysielateľ:  MsTV Moldava – STUDIO 7S, s.r.o. Moldava nad Bodvou     číslo licencie: T/131 



 
Uznesenie č. 06-09/25.333: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po 
prerokovaní Správy č. 41/2006/TV z monitorovania vysielania MsTV Moldava – Szepsi VTV, 
STUDIO 7S začína správne konanie voči vysielateľovi MsTV Moldava – Studio 7S, s.r.o. vo veci 
možného porušenia ustanovenia § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s trvalým 
neoznačovaním programovej služby nezameniteľným obrazovým symbolom (logom).  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/350: 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: 23.05.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-09/25.333.1 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa ustanovenia § 4 ods. 
1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. 
z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 41/2006/TV 
z monitorovania vysielania MsTV Moldava – Szepsi VTV, STUDIO 7S začína správne konanie voči 
vysielateľovi MsTV Moldava – Studio 7S, s.r.o. vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s možným neoddelením reklamy od inej časti programovej 
služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/351: 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: 23.05.2006          Z: PKO 
 
K bodu 26/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 39/2006/TV o monitorovaní televíznej stanice TV PATRIOT 
(monitorované dni 23. a 24. 3. 2006 ) 
Vysielateľ: AGENTÚRA S, spol. s r. o. Žilina                                          číslo licencie: T/148 
 
Uznesenie č. 06-09/26.334: 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 
Správa č. 39/2006/TV z monitorovania vysielania TV PATRIOT začína správne konanie voči 
vysielateľovi AGENTÚRA S, spol. s r.o. Žilina, vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona  č. 
308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím súvislého záznamu vysielania z dní 23. a 24.3.2006 na 
vyžiadanie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/352: 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: 23.05.2006          Z: PKO 
 
K bodu 27/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 585/49-2006                                            sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Týždenník zo 14.2.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 585/49-2006 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Trenčín 
Vysielateľ: Slovakia okolo sveta, s.r.o., Trenčín    číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 06-09/27.335: 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. 585/49-2006 vysielania Televízie Trenčín začína správne 
konanie voči vysielateľovi Slovakia okolo sveta, s.r.o. vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 
písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s trvalým neoznačovaním programovej služby 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom). 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/353: 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: 23.05.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-09/27.335.1 
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. 585/49-2006, vedenú voči 
vysielateľovi Slovakia okolo sveta s. r. o., Trenčín a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Úloha č. 06-09/354: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.05.2006                                                Z: PgO 
 
K bodu 28/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č.631/54-2006 a 636/57-2006                             sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu  VyVolení 2  zo dňa  3.3.2006 ) 
Správa o šetrení sťažností č. 631/54-2006 a 636/57-2006  smerujúcich proti vysielaniu televízie  JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-09/28.336: 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. 631/54-2006, 636/57-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi 
MAC TV, s.r.o., vo veci možného porušenia § 20 ods. 5 zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním programu Vyvolení 2 dňa 3.3.2006 o cca 22:10 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 



 
Úloha č. 06-09/355: 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: 23.5.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-09/356: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 18.5.2006                                                                                       Z: PgO 
 
K bodu 29/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.533/44-2006                                             sťažovateľ: fyzická  osoba 
(na vysielanie programu  Vo víre politiky zo dňa 23.02.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 533/44-2006 smerujúcej proti vysielaniu  Nautik TV 
Vysielateľ: Nautik TV spol. s r.o., Bratislava     číslo licencie: T/160 
 
Uznesenie č. 06-09/29.337: 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. 533/44-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi Nautik TV, 
spol. s r.o., Bratislava vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním politickopublicistického programu Vo víre politiky zo dňa 23.02.2006, v ktorom mohla 
byť porušená zákonná povinnosť zabezpečenia objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/357: 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: 23.05.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-09/358: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 18.05.2006                                                                                       Z: PgO 

 
K bodu 30/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.575/50-2006                                                                  sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Noviny JOJ zo dňa 26.02.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.575/50-2006   smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-09/30.338: 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. 575/50-2006 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 dňa 
26.2.2006 o cca 19.30 hod. odvysielal v spravodajskom programe NOVINY príspevok informujúci 
o Vyhláške o odpojení sa odberateľa od systému centrálneho vykurovania, v ktorom mohlo dôjsť 
k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 



 
Úloha č. 06-09/359: 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: 23.05.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-09/360:  Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 18.05.2006                                                                                 Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 257/20-2006                                                            sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Vilomeniny z dňa 22.1.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 257/20-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-09/31.339: 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. 257/20-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné vo veci možného porušenia § 19 ods.2 písm.d) zákona  č. 308/2000 Z. 
z. v súvislosti s tým, že dňa 22.1.2006 odvysielal program Vilomeniny, v ktorom mohlo dôjsť 
k bezdôvodnému zobrazeniu osôb vystavených fyzickému utrpeniu spôsobom, ktorý sa považuje za 
neoprávnený zásah do ľudskej dôstojnosti  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/361: 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: 23.5.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-09/362: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 18.05.2006                                                                                       Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.43/06/TV o monitorovaní vysielania Bytenerg Info 
(monitorovaný deň: 22.2. a 1.3.2006) 
Vysielateľ: Bytenerg s.r.o. Medzilaborce                          číslo licencie: T/124 
 
Uznesenie č. 06-09/32.340: 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. 43/06/TV konštatovala, že 
v monitorovanom vysielaní z dní 22.02.2006 a 01.03.2006 vysielateľa Bytenerg spol. s r.o., s licenciou 
č. T/124  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/363: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Bytenerg spol. s r. o.) uznesenie Rady. 
T: 18.05.2006                                                                      Z: PgO 
 



 
 
K bodu 33/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 737/62-2006                                        sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 20. 9. 2005) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 737/62-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-09/33.341: 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. 737/62-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s odvysielaním príspevku Riskoval životy ľudí  v programe Televízne noviny zo dňa 
20.09.2005, v ktorom mohla byť porušená zákonná povinnosť v súvislosti zabezpečenia objektívnosti 
a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/364: 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: 23.05.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-09/365: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 18.5.2006                                                                                    Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.592/51-2006                                          sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu  Čili, sex a samba  zo dňa 5.3.2006  ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.592/51-2006  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV  s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-09/34.342: 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. 
592/51-2006, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s. r. o., Bratislava a uznala sťažnosť v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/366: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.05.2006                                                                     Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona  
SK č.: 479-PgO/O-118/2006 zo dňa 20.12.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2449/278-2005 a č. 2611/290-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny, príspevok Výhrada svedomia, 17.10.2005) 



ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie   T/41         
 
Uznesenie č. 06-09/35.343: 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. 479-PgO/O-118/2005 MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.   
 

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

 
tým, 

 
že dňa 17.10.2005 odvysielal v spravodajskom program Televízne noviny príspevok Výhrada 
svedomia, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 

 
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. 06-09/367: 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: 09.06.2006                                                                                   Z: PKO 
 
Úloha č. 06-09/368: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.5.2006                                                                                    Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 516-PgO/O-663/2006 zo dňa 07.02.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3166/374-2005 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Medea, 20.12.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 06-09/36.344: 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. 516-PgO/O-663/2006 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   
 

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

tým, 
 
že dňa 20.12.2005 o cca 22.58 hod. odvysielal program 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. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 20.000,-- Sk, slovom dvadsaťtisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/369: 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 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii
T:  09.06.2006          Z:PKO 
                                                                                           
Úloha č. 06-09/370: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.05.2006                                                                                                         Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 483-PgO/O-129/2005 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa č. 62/05/TV o monitorovaní Humenskej televízie 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu z dní 11.08.2005 a 18.08.2005) 
ÚK: Humenská televízia, s.r.o.            číslo licencie   T/94         
 
Uznesenie č.: 06-09/37.345: 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. 483-PgO/O-129/2005 Humenská televízia s.r.o. 
 

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

 
tým, 

 
že vysielateľ na základe vyžiadania Rady neposkytol súvislý záznam vysielania programovej služby 
Humenská televízia  z dní 11.8.2005 a 18.8.2005, 

 
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. 06-09/371: 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:  09.06.2006             Z:PKO 
 
K bodu 38/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 480-PgO/O-119/2005 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2611/209-2005  
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny (príspevok Problematická zmluva, 13.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie   T/41 
  
Uznesenie č. 06-09/38.346: 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. 480-PgO/O-119/2005 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. 06-09/371: 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: 09.06.2006                                                                                                           Z:  PKO 
 
Úloha č. 06-09/372: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.05.2006                                                                                                              Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 443-PgO/O-2158/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2080/225-2005   
(dodržiavanie § 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Nepriestrelný mních, 01.10.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie   T/41          
 
Uznesenie č. 06-09/39.347: 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. 443-PgO/O-2158/2005 spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.,   

 
porušil 

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



 
tým, 

 
že dňa 1.10.2005 o cca 22:50 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Nepriestrelný mních 
 

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. 
 
Úloha č. 06-09/372: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 09.06.2006                                                                                                            Z: PKO 
 
Úloha č. 06-09/373: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.05.2006                                                                                                              Z: PgO 
 
K bodu 40/ 
Návrh na uloženie sankcií – dvoch pokút a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 456-PgO/O-2339/2005 zo dňa 06.12.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2002/219-2005  
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Soňa Talk show, 21.09.2005) 
ÚK: MAC TV, s.r.o.                                   číslo licencie T/39 
 
Uznesenie č. 06-09/40.348: 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. 456-PgO/O-2339/2005 spoločnosť MAC TV, s.r.o.  
 

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

tým, 
 
že dňa 21.09.2005 o cca 15.40 hod. odvysielal program Soňa Talk show, ktorý by svojím obsahom 
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 300.000,– Sk, slovom tristotisíc 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. 
 

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

tým, 
 
že dňa 21.09.2005 o cca 15.40 hod. odvysielal program Soňa Talk show, bez zohľadnenia jeho vekovej 
vhodnosti pre maloletých pri jeho zaradení do programu, 

 
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. 
 

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

tým, 
 
že pri klasifikácií programu Soňa Talk show, odvysielaného dňa 21.09.2005 o cca 15.40 hod., 
neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa § 20 ods. 6 
zákona č. 308/2000 Z. z. určila Rada 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.  vo výške  30.000,– Sk, slovom tridsaťtisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné uhradiť ju na účet: 7000088921/8180, VS ***06, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/374: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií – pokút a upozornenia na porušenie zákona a zašle 
ho účastníkovi konania.   
T: 09.06.2006                                                                                                      Z: PKO 
 
Úloha č. 06-09/375: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.05.2006                                                                                                             Z: PgO 
 
 



K bodu 41/ 
Návrh na uloženie sankcií – pokuty a upozornenia na porušenie zákona, a návrh na  zastavenie 
správneho konania 
SK č.: 426-PgO/O-2102/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 136/05/TV o monitorovaní TV Markíza 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Big Brother - Súboj, 4.11.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie   T/41          
 
Uznesenie č. 06-09/41.349: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že správne konanie č. 426-PgO/O-2102/2005 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. podľa ustanovenia § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov, v časti týkajúcej sa ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
zastavuje, 

 
pretože odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/376: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 09.06.2006             Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-09/41.350: 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. 426-PgO/O-2102/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 
 

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

tým, 
 

že dňa 4.11.2005 o cca 19.46 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. 
 
 

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



tým, 
 
že dňa 4.11.2005 o cca 19.46 hod. odvysielal program Big Brother – Súboj pri ktorom neuplatnil 
Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia § 20 ods. 
6 zákona č. 308/2000 Z. z. určila Rada, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom stotisíc slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***06, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/377: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 09.06.2006           Z: PKO 
 
K bodu 42/ 
Návrh na uloženie sankcií – dvoch pokút a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 427-PgO/O-2103/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 133/2005/TV o monitorovaní TV Markíza  
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Big Brother súboj – Face to Face, 7.11.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41  
 
Uznesenie č. 06-09/42.351: 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. 427-PgO/O-2103/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 7.11.2005 o cca 21:55 hod. odvysielal program Big Brother súboj – Face to Face, 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 150.000,– Sk, slovom stopäťdesiattisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 

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

tým, 
 
že dňa 7.11.2005 o cca 21:55 hod. odvysielal program Big Brother súboj – Face to Face, 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 7.11.2005 o cca 21:55 hod. odvysielal program Big Brother súboj – Face to Face, pri ktorom 
neuplatnil Jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia 
§ 20 ods. 6 určila Rada, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom stotisíc slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***05, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 



Úloha č. 06-09/378: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 09.06.2006            Z: PKO 
 
K bodu 43/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty  
SK č.: 425-PgO/O-2101/2005 zo dňa 22.11.2005 
Doplnenie: Správa č. 136/2005/TV o monitorovaní TV Markíza  
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Big Brother súboj – Face to Face, 4.11.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.           číslo licencie T/41 
 
Uznesenie č. 06-09/43.352: 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. 425-PgO/O-2101/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s 
r.o.   
 

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

tým, 
 
že dňa 4.11.2005 o cca 22:03 hod. odvysielal program Big Brother súboj – Face to Face, pri ktorom 
neuplatnil jednotný systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia 
§ 20 ods. 6 určila Rada, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 50.000,– Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských 
korún. 
 
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. 06-09/379: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 09.06.2006            Z: PKO 
 
K bodu 44/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 475-PgO/O-113/2005 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa č. 138/2005/TV o monitorovaní TV Markíza  
(dodržiavanie § 35 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko - Španielsko, 16.11.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41           
 



Uznesenie č. 06-09/44.353: 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. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 475-PgO/O-113/2005 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že pri prenose futbalového zápasu Slovensko – Španielsko dňa 16.11.2005 nezaradil reklamné šoty iba 
počas prestávky,  

 
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. 06-09/380: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r.o. 
T: 09.06.2006           Z: PKO 
 
K bodu 45/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty  
SK č.: 482-PgO/O-128/2005 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1668/189-2005   
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu zo dňa  08.07.2005) 
ÚK: VIDEO TV, spol. s r. o.              číslo licencie: T/43 
 
Uznesenie č. 06-09/45.354: 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. 482-PgO/O-128/2005 VIDEO TV, spol. s r.o. 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 8.7.2005,  
 
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. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 5.000,– Sk, slovom päťtisíc slovenských korún. 
 
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. 06-09/381: 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 VIDEO TV, spol. 
s r.o. 
T: 09.06.2006                    Z: PKO 
 
Úloha č. 06-09/382: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.05.2006                                                                                                          Z: PgO 
 
K bodu 46/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 457-PgO/O-2340/2005 zo dňa 06.12.2005 
Doplnenie: Priebežné výsledky monitoringu Slovenskej televízie – Dvojky v období volebnej 
kampane vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov 2005  
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Regionálny denník, 22.11.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-09/46.355: 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. 457-PgO/O-2340/2005 vedené voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej 
televízii 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. 06-09/383: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 09.06.2006                                                                                                        Z: PKO 
 
K bodu 47/ 
Návrh na uloženie sankcií – pokuty a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 513-PgO/O-658/2006 zo dňa 07.02.2006 
Doplnenie: Správa o sťažnosti č. 2768/316-2005 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Pravdivé lži, 12.11.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie   T/41          
 
Uznesenie č. 06-09/47.356: 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. 513-PgO/O-658/2006 spoločnosť MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 

porušil  
 

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

tým, 
 

že dňa 12.11.2005 o cca 14.40 hod odvysielal program Pravdivé lži  bez zohľadnenia vekovej 
vhodnosti pri jeho zaradení do vysielania, 
 

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

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

tým, 
 
že dňa 12.11.2005 o cca 14.40 hod. odvysielal program Pravdivé lži, pri ktorom neuplatnil Jednotný 
systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia § 20 ods. 6 zákona 
č. 308/2000 Z.z. určila Rada, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom stotisíc slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***06, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/384: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií – pokuty a upozornenia na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné 
T: 09.06.2006                                                                                                           Z:PKO 
 
Úloha č. 06-09/385: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 18.05.2006                                                                                                           Z: PgO 
 



 
 
Rôzne/ 
 
1. Posudzovanie projektu diskusných relácii so zástupcami kandidujúcich politických strán 
a koalícií v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vysielateľa – spoločnosti 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 06-09/48.357: Rada sa bude projektom diskusných relácii so zástupcami kandidujúcich 
politických strán a koalícií v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý Rade dňa 
26.04.2006 doručil vysielateľ – spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., zaoberať na 
svojom nasledujúcom zasadnutí dňa 23.05.2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-09/386: Kancelária Rady vyzve vysielateľa – spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA, 
spol. s r.o., Blatné na  doplnenie predloženého projektu. 
T:  23.05.2006                                                                                                         Z: PgO 
 
2. Posudzovanie projektu diskusných relácii so zástupcami kandidujúcich politických strán 
a koalícií v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vysielateľa – spoločnosti 
NAUTIK TV, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 06-09/48.358: Rada sa bude projektom diskusných relácii so zástupcami kandidujúcich 
politických strán a koalícií v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktorý Rade dňa 
26.04.2006 doručil vysielateľ – spoločnosť NAUTIK TV, spol. s r.o., zaoberať na svojom 
nasledujúcom zasadnutí dňa 23.05.2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. . 06-09/387: Kancelária Rady vyzve vysielateľa – spoločnosť NAUTIK TV, spol. s r.o., na  
doplnenie predloženého projektu. 
T:  23.05.2006                                                                                                         Z: PgO 
 
3.Posudzovanie projektu diskusných relácii so zástupcami kandidujúcich politických strán 
a koalícií v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vysielateľa – spoločnosti 
NAUTIK TV, spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 06-09/48.359: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 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.”) a podľa  § 24  ods. 5 zákona 
č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky schválila vysielateľovi - 
spoločnosti AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica predložený projekt diskusných relácii so zástupcami 
kandidujúcich politických strán a koalícií v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré 
sa budú konať dňa 17.júna 2006, v znení predloženého materiálu, doručeného Rade dňa 26.04.2006 
a doplnenia, doručeného Rade dňa 04.05.2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. . 06-09/388: Kancelária Rady zašle uznesenie vysielateľovi – spoločnosti AZTV, spol. s r.o., 
Banská Bystrica. 
T: 23.05.2006                                                                                              Z: PgO 
 



4.Posudzovanie projektu diskusných relácii so zástupcami kandidujúcich politických strán 
a koalícií v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vysielateľa – Videoštúdio RIS, 
spol. s r.o. 
 
Uznesenie č. 06-09/48.4.360: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán 
príslušný podľa § 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.”) a podľa § 24  ods. 5 
zákona č. 333/2004 Z.z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky schválila vysielateľovi - 
spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica predložený projekt diskusných relácii so zástupcami 
kandidujúcich politických strán a koalícií v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré 
sa budú konať dňa 17.júna 2006, v znení predloženého materiálu, doručeného Rade dňa 26.04.2006 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. . 06-09/389: Kancelária Rady zašle uznesenie vysielateľovi – Videoštúdio RIS, spol. s r.o.. 
T: 23.05.2006                                                                                            Z: PgO 
 
 
 
V Bratislave, 09.05.2006 

 
 
Valéria Agócs 
  predsedníčka  

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 

 

Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 

Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 

Overil: doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 
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