
Zápisnica č. 10/2006 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 23.05.2006 v sídle 

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overovateľ: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 592-LO/D-794/2006 zo dňa 31.03.2006 
vo veci udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS 
ÚK: TES SLOVAKIA, s.r.o., Žilina 
ÚP: 10.20 hod. 
 
3/ Sťažnosť č. 1060/89-2006 zo dňa 09.05.2006 
proti spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: FO 
 
4/ SK: SK: 612-LO/D-928/2006 zo dňa 18.04.2006  
Oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu 
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava 
 
5/ SK: 633-LO/D-1012/2006 zo dňa 15.05.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/148 podľa ustanovenia § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina 
 
6/ SK: SK: 613-LO/D-997/2006 zo dňa 26.04.2006  
Oznámenie o zmene lic. č. T/173 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania – rozšírenia 
o vysielanie v KDS Svätý Jur 
ÚK: TV FOCUS, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.00 hod. 
 
7/ SK: SK: 534-LO/D- 550/2006 zo dňa 28.02.2006  
Oznámenie o zmene registrácie  č. TKR/193 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
ÚK: Miloslav Vanek, Sološnica 
 
8/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 638/58-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25.02.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 638/58-2006  smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
9/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 809/71-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu  Púchovský magazín zo dňa 24.3.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č.809/71-2006   smerujúcej proti vysielaniu  Púchovskej televízie 
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov    číslo licencie: T/92 



10/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 518/45-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12.2.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 518/45-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
11/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 728/64-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Zázračné centrum zo dňa 13.2.2006  ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 728/64-2006  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
12/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 504/38-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 21.2.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č.504/38-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
13/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 563/48-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Paľba z dňa 20.02.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 563/48-2006  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
14/ Kontrolný monitoring 
Správa č.42/06/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky 
(monitorované dni: 31.3. a 7.4.2006) 
Vysielateľ: Benet, s.r.o.,  Nováky      číslo licencie: T/122 
 
15/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty  
SK č.: 555-PgO/O-914/2006 zo dňa 07.03.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2904/332-2005 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Denník Bridget Jonesovej“, 27.11.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                
 
16/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 488-PgO/O-132/2006 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa o priebežnom monitorovaní Slovenskej televízie v období volebnej kampane 
a volieb do orgánov samosprávnych krajov 2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Správy STV“, rubrika „VÚC voľby 2005“, 07.12.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona            
 
17/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 487-PgO/O-130/2005 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa o o priebežnom monitorovaní Slovenskej televízie v období volebnej kampane 
a volieb do orgánov samosprávnych krajov 2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Správy STV“, rubrika „VÚC voľby 2005“, 06.12.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona         
18/ Návrh na uloženie sankcií – pokuty a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 541-PgO/O-798/2006 zo dňa 21.02.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 132/115-2006  



(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Snowborďáci“, 31.12.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
19/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 29-PgO/O-569/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2612/291-2005  
(dodržiavanie § 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu „Angelika, markíza anjelov“, 
29.10.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
20/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 24-PgO/O-562/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: Správa č. 5/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Activity show“, 03.01.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
21/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 30-PgO/O-570/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: (dodržiavanie § 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Policajt zo škôlky, 14.1.2006) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
22/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 501-PgO/O-571/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie:   
(dodržiavanie § 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Kráľovstvo ohňa, 14.1.2006) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
23/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní 
1/ TV FOCUS, s.r.o., Bratislava     10:00 hod. 
2/ TES SLOVAKIA, s.r.o., Žilina    10:20 hod. 
 
 

************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 389 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
zasadnutia Rady sú splnené.  
 
Uznesenie č. 06-10/1.361: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 592-LO/D-794/2006 zo dňa 31.03.2006 
vo veci udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS 
ÚK: TES SLOVAKIA, s.r.o., Žilina 
ÚP: 10.20 hod. 



 
Uznesenie č. 06-10/2.362: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na televízne vysielanie v správnom konaní č. 592-LO/D-794/2006 zo dňa 
31.03.2006, účastníka konania: 
 
TES SLOVAKIA s.r.o. 
Kragujevská ulica 4 
010 01 Žilina 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

  
Rada podľa ustanovenia § 49 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. na základe žiadosti účastníka konania 
  

u d e ľ u j e 
  

spoločnosti TES SLOVAKIA s.r.o., Kragujevská ulica, 010 01 Žilina 
 

licenciu č. T/183  
na televízne vysielanie  

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

 
„I. 

(1)   Názov programovej služby: INFOKANÁL 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)   Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne 
(4)  Územný rozsah vysielania: Turzovka, Dolný Kubín, Bešeňová, Divina,   Kamenná 

Poruba, Kolárovice, Lietava, Lietavská Lúčka, Nededza, Oravský Podzámok, Plevník – 
Drienové, Predmier, Rudina, Snežnica, Stráňavy, Strečno, Višňové, Zborov nad 
Bystricou, Nezbudská Lúčka, Krasňany, Vysoká nad Kysucou, Staškov, Maršová – 
Rašov, Klubina, Dolná Tižina 

(5)   Jazyk vysielania: slovenský 
  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
(1)  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 1983/L, 
oddiel Sro, zo dňa 29.03.2006 
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 1983/L, oddiel Sro, zo dňa 
29.03.2006 
 

III.   
1)  Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 

Rade dňa 31.03.2006 (č. podania 794/2006):  
  

a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max. 100 % 
     2. Programy : min 0  % 



b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 0 % 

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

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

vysielacieho času: 0 % 
3) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo 

verejnom záujme: min 0 % 
4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 
zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje  

5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti : 
nevzťahuje sa 

6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby:  teletext nevysiela 

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

8) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
 - nosiče CD, VHS 

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov spoločnosti TES SLOVAKIA 
s.r.o., Žilina 
 
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie retransmisie č. 
TKR/148 spoločnosť TES SLOVAKIA s.r.o., Žilina.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-10/390: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 592-LO/D-794/2006, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti TES SLOVAKIA s.r.o., Žilina. 
T: 23.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 3/ 
Sťažnosť č. 1060/89-2006 zo dňa 09.05.2006 
proti spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: FO 
 
Uznesenie č. 06-10/3.363: 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. 1060/89/2006 zo dňa 09.05.2006 a dospela k záveru, že sťažnosť je v  zmysle ustanovenia 
§ 19 ods. 1 prvá veta zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach neopodstatnená. 



 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-10/391: Zaslať oznámenie o vybavení sťažnosti sťažovateľovi Attilovi Balážovi a 
spoločnosti UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava (UPC BROADBAND). 
T: 23.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: SK: 612-LO/D-928/2006 zo dňa 18.04.2006  
Oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu 
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-10/4.364: 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. 612-LO/D-928/2006 zo dňa 18.04.2006, posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti 
o licenciu účastníka konania: 
 
Ragtime, spol. s r.o. 
Dr. Vl. Clementisa 10 
821 02 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/47 nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/47/95 zo dňa 21.12.1995 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
V článku IV., bod 4. Špecifikácia RDS sa mení a znie: 
 
„Programová identifikácia PI – SIET B1 
  Identifikácia dopravného vysielania TP ( áno) 
  Alternatívne frekvencie AF (áno) 
  Typ programu PTY (áno) 
  Identifikácia dopravného hlásenia TA (áno) 
  Informácie o vysielacích sieťach (áno) 
  Číslo programu PIN (áno) 
  Identifikácia spôsobu dekódovania DI (áno) 
  Prepínač hudba/reč M/S (áno) 
  Meno programového okruhu PS (áno) 
  Textový kanál RT (áno) 
  Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete IH (áno) 
  Hodiny a dátum CT  (áno)” 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 



Úloha č. 06-10/392: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 612-LO/D-
928/2006 zo dňa 18.04.2006, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Ragtime, spol. s r.o., Bratislava 
spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 23.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 633-LO/D-1012/2006 zo dňa 15.05.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/148 podľa ustanovenia § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 06-10/5.365: 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. 633-LO/D-1012/2006 zo dňa 15.05.2006, posúdila 
žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/148 podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona č. 
308/2000 Z. z., doručenú Rade dňa  15.05.2006 účastníka konania: 
 
AGENTURA S, s.r.o.,  
Žilinská televízia 
Horný val 3 
010 01 Žilina 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

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

I. 
 

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

Martin, Vrútky, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Bytča, 
Turčianske Teplice  

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

b) v KDS na území miest Martin, Vrútky, Kysucké Nové Mesto,     
Čadca, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Bytča, Turčianske Teplice  

 
II. 

 
Právne skutočnosti spoločnosti: 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 
14.05.2002, vložka číslo: 13492/L 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 



z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 14.05.2002, vložka číslo: 13492/L 
 

III. 
 

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

 
Programová služba (100 %): 
Doplnkové vysielanie – max. 25 % 
Programy                    – min. 75 % 
b) Programy (100 %) 
Spravodajstvo – 24,8 % 
Publicistika – 23,8 % 
1. polit. publicistika – 0,0 % 
2. ostatná public. – 23,8 % 
Dokumentárne programy – 5,2 % 
Dramatické programy – 2,3 % 
Zábavné a hudobno-zábavné programy – 42,2 % 
Hudobné programy – 0,0 % 
Vzdelávacie programy – 0,0 % 
Náboženské programy – 1,7 % 
Šport – 0,0 % 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-10/393: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní 633-LO/D-1012/2006, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.  
T: 23.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: SK: 613-LO/D-997/2006 zo dňa 26.04.2006  
Oznámenie o zmene lic. č. T/173 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania – rozšírenia 
o vysielanie v KDS Svätý Jur 
ÚK: TV FOCUS, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.00 hod. 
 
Uznesenie č. 06-10/6.366: Rada rozhodla, že vecou sa bude zaoberať na nasledujúcom zasadnutí Rady 
06.06. 2006.  



 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-10/394: Kancelária Rady prešetrí doručenie pozvánky účastníkovi konania spol. TV 
Focus, s.r.o. Bratislava. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: SK: 534-LO/D- 550/2006 zo dňa 28.02.2006  
Oznámenie o zmene registrácie  č. TKR/193 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
ÚK: Miloslav Vanek, Sološnica 
 
Uznesenie č. 06-10/7.367: 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. 534-LO/D- 550/2006 zo dňa 28.02.2006, posúdila  
oznámenie  o zmene registrácie retransmisie č. TKR/193 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb v obci Sološnica,  účastníka konania: 
 
Miloslav Vanek 
Sološnica č. 18 
906 37 Sološnica 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

m e n í 
 
registráciu retransmisie č. TKR/193 zo dňa 18.09.2001  v bode č. 3. a 4 nasledovne: 
1. Bod 3.  časť počet prípojok sa mení a znie: 
„3. Počet prípojok: 195“ 
2. Bod 4.  časť televízne programové služby sa mení a znie takto:    
„4. Ponuka programových služieb:   
      Základný súbor :  

televízne programové služby:    STV 1, STV 2, TV Markíza,  TA 3, JOJ, NAUTIK TV,  ČT 
1, ČT2, Prima , Discovery Channel, PRO 7, VIVA 

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_Devín, Rádio 
Regina; Rádio NAJ,  FUN radio, Rádio OKEY 

      Rozšírený súbor :   _ „ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-10/395: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie  retransmisie v SK č. 534-LO/D-550/2006 a zašle ho 
účastníkovi konania, Miloslavovi Vanekovi,  spolu s výzvou  na úhradu správneho poplatku. 
T: 23.06.2006          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 



Sťažnosť č. 638/58-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25.02.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 638/58-2006  smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-10/8.368: 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. 638/58-2006 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 Aké majú právomoci? v programe Televízne noviny zo dňa 
25.02.2006, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-10/396: 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: 06.06.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-10/397: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 25.05.2006          Z: PgO 
 
K bodu 9/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 809/71-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu  Púchovský magazín zo dňa 24.3.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č.809/71-2006   smerujúcej proti vysielaniu  Púchovskej televízie 
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o. Púchov    číslo licencie: T/92 
 
Uznesenie č. 06-10/9.369: 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. 809/71-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi Mestský bytový 
podnik, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. a) zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že 
v programe Púchovský magazín zo dňa 24.03.2006 mohli byť prezentované jednostranné informácie 
a názory bez toho, aby bola zabezpečená všestrannosť informácií a názorová pluralita k danej 
problematike v rámci vysielanej programovej služby. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-10/398: 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: 06.06.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-10/399: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 06.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 



Sťažnosť č. 518/45-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12.2.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 518/45-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-10/10.370: 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. 518/45-2006 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 tým, že v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 12.2.2006 odvysielal 
príspevok Mapa kriminality, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu nestrannosti a objektívnosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-10/400: 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: 06.06.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-10/400.1: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 25.05.2006          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 728/64-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž Zázračné centrum zo dňa 13.2.2006  ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 728/64-2006  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-10/11.371: 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. 
728/64-2006, vedenú voči vysielateľovi Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona a 
uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-10/401: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.05.2006          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 504/38-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 21.2.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č.504/38-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-10/12.372 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. 
504/38-2006, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. a uznala sťažnosť 
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-10/402: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti.  
T: 25.05.2006          Z: PgO 
 
K bodu 13/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 563/48-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Paľba z dňa 20.02.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 563/48-2006  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-10/13.373: 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. 
563/48-2006, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné a 
uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-10/403: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 25.05.2006          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.42/06/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky 
(monitorované dni: 31.3. a 7.4.2006) 
Vysielateľ: Benet, s.r.o.,  Nováky      číslo licencie: T/122 
 
Uznesenie č. 06-10/14.374: 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. 42/2006/TV z monitorovania Televízie 
Nováky konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 31.03.2006 a 07.04.2006 vysielateľa Benet 
s. r. o., Nováky, s licenciou č. T/122  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-10/404: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Benet s. r. o., Nováky) uznesenie Rady. 
T: 25.05.2006          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty  
SK č.: 555-PgO/O-914/2006 zo dňa 07.03.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2904/332-2005 
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Denník Bridget Jonesovej“, 27.11.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-10/15.375: 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. 555-PgO/O-914/2006 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   
 

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

tým, 
 
že dňa 27.11.2005 o cca 20.05 hod. odvysielal program Denník Bridget Jonesovej, 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 50.000,– Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 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.06-10/405: 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: 23.06.2006          Z: PKO 
 
Úloha č.06-10/406: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 488-PgO/O-132/2006 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa o priebežnom monitorovaní Slovenskej televízie v období volebnej kampane 
a volieb do orgánov samosprávnych krajov 2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Správy STV“, rubrika „VÚC voľby 2005“, 07.12.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-10/16.376: 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 správne 
konanie č. 488-PgO/O-132/2005 vedené voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona 
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. 06-10/407: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania  a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 23.06.2006          Z: PKO 
 
K bodu 17/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 487-PgO/O-130/2005 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa o o priebežnom monitorovaní Slovenskej televízie v období volebnej kampane 
a volieb do orgánov samosprávnych krajov 2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Správy STV“, rubrika „VÚC voľby 2005“, 06.12.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona         
 
Uznesenie č. 06-10/17.377: 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 správne 
konanie č. 487-PgO/O-130/2005 vedené voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona 
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. 06-10/408: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania  a doručí ho účastníkovi konania  
T: 23.06.2006          Z: PKO 
 
K bodu 18/ 
Návrh na uloženie sankcií – pokuty a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 541-PgO/O-798/2006 zo dňa 21.02.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 132/115-2006  
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Snowborďáci“, 31.12.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-10/18.378: 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. 241-PgO/O-798/2006 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   
 

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

 
tým, 

 
že dňa 31.12.2005 o cca 19.53 hod. odvysielal program Snowborďáci 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 31.12.2005 o cca 19.53 hod. odvysielal program Snowborďáci, 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 50.000,– Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č.06-10/409: 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: 23.06.2006          Z: PKO 
 
Úloha č.06-10/410: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 06.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 29-PgO/O-569/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2612/291-2005  
(dodržiavanie § 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: upútavkový blok počas programu „Angelika, markíza anjelov“, 
29.10.2005) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-10/19.379: 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. 29-PgO/O-569/2006 spoločnosť Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné 
 

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

tým, 
 
že dňa 29.10.2005 o cca 22.13 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Angelika, markíza 
anjelov 
 

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. 06-10/411: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a uložení sankcie – upozornenie na porušenie 
zákona a doručí ho účastníkovi konania spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné 
T: 23.06.2006          Z: PKO 
 
K bodu 20/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 24-PgO/O-562/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: Správa č. 5/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Activity show“, 03.01.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-10/20.380: 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. 24-PgO/O-562/2006 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia,   

 
porušil 

 
povinnosť ustanovenú v § 35 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
tým, 

 
že dňa 3.1.2006 prerušil odvysielaním vlastnej propagácie (reklamy) program Activity show, vysielaný 
o cca 20.05 hod.,   
 
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. 5 písm. a) vo výške 200.000,– Sk, slovom dvestotisíc slovenských korún. 



 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***06, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-10/412: 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: 23.06.2006          Z: PKO 
 
K bodu 21/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 30-PgO/O-570/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: (dodržiavanie § 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Policajt zo škôlky, 14.1.2006) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-10/21.381: 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. 30-PgO/O-570/2006 spoločnosť Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné 
 

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

tým, 
 
že dňa 14.1.2006 o cca 17.20 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Policajt zo škôlky 
 
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. 5 písm. a) vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
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. 06-10/413: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania 
spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné. 
T: 23.06.2006          Z: PKO 
 



K bodu 22/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty 
SK č.: 501-PgO/O-571/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie:   
(dodržiavanie § 35 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Kráľovstvo ohňa, 14.1.2006) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-10/22.382: 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. 501-PgO/O-571/2006 spoločnosť Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 14.1.2006 o cca 21.50 hod. odvysielal upútavkový blok počas programu Kráľovstvo ohňa 
 
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. 5 písm. a) vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
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. 06-10/414: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a uložení sankcie – pokuty a doručí ho 
účastníkovi konania spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné 
T: 23.06.2006          Z: PKO 
 
Rôzne/ 
1/ Odmeny členov Rady za mesiac apríl 2006 
 
Uznesenie č. 06-10/23.383: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci APRÍL 2006 a  v  zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady 
schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 
3.03.2004 rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac apríl 2006 v plnej výške všetkým členom Rady. 
Krátenie, resp. nevyplatenie odmeny bude zohľadnené v odmene za mesiac máj 2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 



Úloha č. 06-10/415: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení konania a uložení sankcie – pokuty a doručí ho 
účastníkovi konania spoločnosti Markíza Slovakia, spol. s r. o.,  Blatné. 
T: 09.06.2006          Z: OEV 
 
 
2/ Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady v období volieb do NR SR 
 
Uznesenie č. 06-10/23.384: Rada schvaľuje materiál Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady 
v období volieb do NR SR (27.05.2006 – 17. 6.2006). 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
3/ Volebné projekty (Posudzovanie projektov diskusných relácii so zástupcami kandidujúcich 
politických strán a koalícií v čase volieb do Národnej rady Slovenskej republiky) 
 
Uznesenie č. 06-10/23.385: 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 projekt diskusných relácií  
 

- vysielateľa - spoločnosti NAUTIK TV, spol. s r.o., predložený Rade dňa 26.4.2006 
a doplnený dňa 23.5.2006, 

- vysielateľa - spoločnosti MAC TV s.r.o., predložený Rade dňa 10.5.2006, 
- vysielateľa - spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., predložený Rade dňa 

26.4.2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-10/416: Kancelária Rady zašle uznesenie príslušným  vysielateľom. 
T: 09.06.2006          Z: PgO 
 
 
 
V Bratislave, 23.05.2006 

 
 
Valéria Agócs 
  predsedníčka  

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overil: prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 
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