
Zápisnica č. 11/2006 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 6. 6. 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: 658-LO/D-1071/2006 zo dňa 10.05.2006 
vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny podielov programových typov a programov vo 
verejnom záujme 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
3/ SK: 521-LO/D-431/2006 zo dňa 15.02.2006  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/9 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, 
zmeny počtu prípojok, zmenu – rozšírenie o poskytovanie služieb retransmisie prostredníctvom  IP TV  
ÚK: SATRO,  s.r.o., Bratislava 
 
4/  SK: 632-LO/D-1081/2006 zo dňa 11.05.2006  
vo veci  zmeny registrácie retransmisie  č. TKR/121 – systém MMDS z dôvodu  zmeny  ponuky 
programových služieb 
ÚK: SATRO,  s.r.o., Bratislava 
 
5/ SK: 627-LO/D-952/2006 zo dňa 20.04.2006  
vo veci  zmeny registrácie retransmisie  č. TKR/189 z dôvodu  zmeny  ponuky programových služieb  
ÚK: TS, s.r.o., Veľký Meder 
 
6/ SK: 646-LO/D-998/2006 zo dňa 27.04.2006  
vo veci  zmeny registrácie retransmisie  č. TKR/152 z dôvodu  zmeny  ponuky programových služieb 
a počtu pripojených účastníkov  
ÚK: CATV TEKOV s.r.o.,  Zlaté Moravce 
 
7/ SK: 647-LO/O-887/2006 zo dňa 27.04.2006  
vo veci  možného uloženia sankcie za porušenie ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zák. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: Ján Homola, Cabel – television Homayer, Banská Bystrica 
 
8/ SK:648-LO/D-1082/2006 zo dňa 11.05.2006  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie- návrh na zamietnutie žiadosti z dôvodu nesplnenia 
podmienky uvedenej v § 56 ods. 2 zák. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
 
9/ SK: SK: 613-LO/D-997/2006 zo dňa 26.04.2006  
vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania – rozšírenia 
o vysielanie v KDS Svätý Jur 
ÚK: TV FOCUS, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.00 hod. 
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10/ SK: č. 405-LO/D-2613/2005 zo dňa 02.11.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/43 na rozhlasové vysielanie z dôvodu zníženia rozsahu 
vysielania a z dôvodu obmedzenia jazyka vysielania 
ÚK:  BBC World Service, Slovak Section, Bush House, London, United Kingdom 
 
11/ SK: 655-LO/D-989/2006  zo dňa 26.04.2006 
 vo veci žiadosti o zmenu údajov v licencii č. T/141 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
(rozšírenie vysielania v jazyku národnostných menšín, t.j. v maďarskom jazyku)  
ÚK: Levická televízna spoločnosť, s.r.o., Levice 
 
12/ SK: 524-LO/D-457/2006 zo dňa 17.02.2006 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/95 (zmena ponuky programových služieb) 
podľa  § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Ozarea news, s.r.o., Veľký Krtíš 
 
13/ SK: 526-LO/D-470/2006 zo dňa 20.02.2006 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/102 podľa § 60 ods. 1 z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb – zamietnutie 
ÚK: Holkatel, s.r.o., Holíč 
 
14/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z.  
Prevádzkovateľ retransmisie: Ozarea – news, spol. s.r.o., Veľký Krtíš 
 
15/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: Ing. Jozef Maslík ELTRON, Banská Bystrica 
 
16/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: Vladimír Dupkala, Handlová 
 
17/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: Ján Gregor TV-SAT, Dubnica nad Váhom 
 
18/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec 
19/ SK: 659-LO/D-1062/2006 zo dňa 10.05.2006 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
ÚK: RÁDIO KIKS, s.r.o., Michalovce 
 
20/ SK: 641-LO/D-1062/2006 zo dňa 10.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/77 -  zmena právnych 
skutočností 
ÚK: RÁDIO KIKS, s.r.o., Michalovce 
 
21/ SK: 616-LO/D-968/2006 zo dňa 24.04.2006 
vo veci oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/54 
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ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov 
 
22/ SK: 642-LO/D-1016/2006 zo dňa 28.04.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/41 v časti skúšobné digitálne terestriálne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
23/ SK: 597-LO/D-864/2006 zo dňa 05.04.2006 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/97 
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina 
 
24/ SK: 615-LO/D-936/2006 zo dňa 19.04.2006 
vo veci žiadosti vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. 
TKR/197 
ÚK: Izidor Heizer – MINI SERVIS, Horné Mýto 
 
25/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: SLOVCABLE, s.r.o., Bratislava 
 
26/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov 
 
27/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: Obec Litava, s.r.o., Litava 
 
28/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: DUOSAT spol. s r.o., Bratislava 
 
29/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: KROM – SAT spol. s r.o., Krompachy 
 
30/ Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: Ing. Michal Jurkovič, Nová Dubnica 
31/ SK: 651-LO/D-1059/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/97 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
 
32/ SK: 653-LO/O-2480/2005 zo dňa 23.12.2005 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. – návrh na zastavenie 
správneho konania 
ÚK: CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice 
 
33/ SK: 495-LO/O-676/2005 zo dňa 22.12.2005 
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vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. – návrh na zastavenie 
správneho konania 
ÚK: TV Poprad, s.r.o., Poprad 
 
34/ SK: 650-LO/D-1023/2006 zo dňa 17.05.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/153 z dôvodu predĺženia vysielania v pilotnom projekte 
digitálneho televízneho terestriálneho vysielania 
ÚK: AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
35/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 44/2006/TV o monitorovaní televíznej stanice MUSIC BOX/NAŠA 
(monitorovaný deň: 30.3.2006    ) 
Vysielateľ: CREA TV, s.r.o., Košice      číslo licencie: T/152 
 
36/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.895/74-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu NOVINY  zo dňa 17.3.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.895/74-2006   smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
37/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.906/75-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu VyVolení 2  zo dňa  5.4.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.906/75-2006   smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
38/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1077/82-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny - príspevok Nová relácia  z 27.04.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1077/82-2006  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
39/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1078/83-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny - príspevok Boj o lásku začína  z 28.04.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1078/83-2006  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
40/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.630/53-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 7.3.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.630/53-2006 smerujúcej proti vysielaniu TA3 
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o., Bratislava     číslo licencie: T/125 
 
41/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.720/60-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Noviny JOJ zo dňa 16.3.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.720/60-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
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42/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 860/70-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž „V Senici sa nezabíja“, zo dňa 20. 3. 2006) 
Správa o šetrení sťažností č. 860/70-2006  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
43/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 45/06/TV o monitorovaní vysielania STUDIO PLUS TV 
(monitorované dni:  23. a 26.4.2006) 
Vysielateľ: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder  číslo licencie: T/42 
 
44/ Kontrolný monitoring 
Správa č.48/06/TV o monitorovaní vysielania Informačný mesačník SBD III. Košice 
(monitorovaný deň: 24.3., 31.3.2006) 
Vysielateľ: SBD III. Košice       číslo licencie: T/36 
 
45/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 912/76-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z 3.4.2006, reportáž Čestný občan ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 912/76-2006  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
46/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 852/68-2006 a 851/69-2006    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Pod lampou zo dňa 30. 3. 2006) 
Správa o šetrení sťažností č. 852/68-2006 a 851/69-2006 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej 
televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
47/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 635/56-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Počasie. Ako bude s Mokrým? zo dňa 12.3.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 635/56-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
48/ Kontrolný monitoring 
Správa č46/06/TV o monitorovaní vysielania ATV-Žiar nad Hronom 
(monitorovaný deň: 13.2.2006) 
Vysielateľ: SEWARE multimédiá, v.o.s., Žiar nad Hronom   číslo licencie: T/91 
 
49/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty  
SK č.: 25-PgO/O-563/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: Správa č. 3/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „SHS 2“, 06.01.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                
 
50/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 502-PgO/O-572/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: Správa č. 8/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „SHS 2“, 30.12.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona            
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51/ Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 26-PgO/O-564/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: Správa 6/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „SHS 2“, 13.01.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona         
 
52/ Návrh na uloženie sankcií – pokút a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 562-PgO/O-972/2006 zo dňa 21.03.2006 
Doplnenie: Správa č. 27/2006/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ  
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Vyvolení 2“, 05.02.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
 
53/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 512-PgO/O-657/2006 zo dňa 07.02.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1582/181-2005  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Črepiny – Skrytá reklama“, 11.07.2005) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
 
54/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní 
1/ TV FOCUS, s.r.o., Bratislava       10:00 hod. 

 
 

************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 416 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
zasadnutia Rady sú splnené.  
 
Uznesenie č. 06-11/1.386: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 658-LO/D-1071/2006 zo dňa 10.05.2006 
vo veci oznámenia zmeny údajov z dôvodu zmeny podielov programových typov a programov vo 
verejnom záujme 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-11/2.387: 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. 658-LO/D-1071/2006, vedenom vo veci oznámenia 
zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti: 
D.EXPRES, a.s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
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po zistení a posúdení podkladov potrebných 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.  
 

 m e n í 
 
licenciu č. R/66 na rozhlasové  vysielanie nasledovne: 

 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskorších zmien sa časť III. 
mení a znie:  
 „III. 
 

Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby doručenej Rade 
dňa 10.05.2006: 
1. Programové typy:  

1. Spravodajstvo – min. 9,6 % 
2. Publicistika – min. 0 % 
-politická publicistika – 0 % 
-ostatná publicistika – min. 0 % 
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou- 
-detské programy – 0 %“ 
-náboženské programy – 0 % 
-literárno-dramatické programy – 0 % 
-zábavné programy- 0 % 
-hudobné programy- min. 2,3 % 

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: 
min. 9,6 % 

3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň 
určený z celkového vysielacieho času: 0 %“. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/417: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 658-LO/D-1071/2006 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 3/ 
SK: 521-LO/D-431/2006 zo dňa 15.02.2006  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/9 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, 
zmeny počtu prípojok, zmenu – rozšírenie o poskytovanie služieb retransmisie prostredníctvom  IP TV  
ÚK: SATRO,  s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-11/3.388: 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.521-LO/D-431/2005 zo dňa 15.02.2006, posúdila  
oznámenie  o zmene registrácie retransmisie č. TKR/9  prostredníctvom KDS z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb v mestách: Šurany, Vráble, Nitra, Topoľčany, Myjava, Brezová pod Bradlom, 
Bratislava – časť Devínska Nová Ves, prevádzkovateľa retransmisie: 
 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
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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 § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.  
 m e n í 

 
registráciu retransmisie   č. TKR/9 zo dňa 24.09.1993 v znení   zmien vykonaných rozhodnutím č 
TKR/9/RZL/377/2001  vydanom v úplnom  znení  dňa 21.08.2001  nasledovne:  
 
1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa dopĺňa o podbod 1.8 , 

ktorý znie:  
„1.8  Telekomunikačná licencia č. 9674/2002 a Rozhodnutie Telekomunikačného úradu č. 

9674/12/2004  zo dňa 06.09.2004, vydané pre spoločnosť Energotel, a.s., Bratislava. 
Hlavná stanica:  Nitra, Dlná 4  

2. Bod 3. Počet prípojok sa mení a znie:  
   „Šurany     1114 

Vráble     1705 
Nitra              14772  
Brezová pod Bradlom   1483 
Myjava     2977 
Bratislava, mestská časť DNV  4630 
Bratislava ( IP TV )        80 
Topoľčany     7590 
Spolu:              31374“ 
 

3. Bod 4. Ponuka programových služieb sa v časti 4.1-4.6 mení a  znie: 
„ 4.1. KDS Šurany, Vráble ( Programové služby sú preberané z vysielača MMDS 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, JOJ, TA 3, Nautik TV,  TVZ, ORF 

1,MusicBox,  ČT 1, ČT 2, Prima, RTL Klub, VOX, VIVA, PRO 
7, SAT1,CNN  

rozhlasové programové služby:   - 
 
4.2. KDS Nitra 
základný súbor:  
televízne programové služby :       STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, TVZ, TVA, NAUTIK 

TV, Music Box, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, DUNA TV , RTL 
Klub  

rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio Lumen,  
Rádio    Expres,   N-rádio 

rozšírený súbor 1:  
televízne programové služby:       STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, TVZ, TVA, NAUTIK 

TV, Music Box, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, DUNA TV, RTL 
Klub, Jetix, Galaxie sport,  Eurosport, Romantica, Animal Planet, 
Discovery Channel, National Geographic Channel, Blue Hustler, 
CartoonNetwork/TCM, VH1,  FILM BOX, Hallmark, Reality TV 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio  Lumen,  
Rádio    Expres,   N-rádio 

rozšírený súbor 2 :          STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, TVZ, TVA, NAUTIK 
TV, Music Box, ČT 1, ČT 2, Prima,  ORF 1, DUNA TV , RTL 

 8



Klub, CCTV-9, VIVA, VIVA Plus, PRO 7, SAT 1, VOX, ZDF, 
CNN, RTL, RTL2, TVE, TV5MONDE, RaiDue, RaiSport, BBC 
World 

rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio Lumen,  
Rádio    Expres,   N-rádio  

rozšírený súbor Maxi:        STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, TVZ, TVA, NAUTIK 
TV, Music Box, ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, DUNA TV , RTL 
Klub, Jetix, Galaxie sport,  Eurosport, Romantica, Animal Planet, 
Discovery Channel, National Geographic, Blue Hustler, 
CartoonNetwork/TCM,   VH1,  FILM BOX, Hallmark, Reality 
TV, CCTV-9, VIVA, VIVA Plus, PRO 7, SAT 1, VOX, ZDF, 
CNN, RTL, RTL2, TVE, TV5 MONDE, Rai Due, Rai Sport, 
BBC World 

rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio FM; Rádio Lumen,  
Rádio   Expres,   N-rádio 

   
4.3. KDS Brezová pod Bradlom  
základný súbor:  
televízne programové služby :      STV 1, STV 2,  Infokanál BpB  (využívaný na základe licencie na 

televízne vysielanie č. T/33, držiteľom licencie je  Videoštúdio 
RIS, s.r.o., Senica ) ČT 2, Prima,  ZDF, ORF 1, 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; VIVA  
rozšírený súbor : 
televízne programové služby :    STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, Nautik TV, TVZ, Infokanál 

BpB, ČT 1,  ČT 2, Prima, MusicBox, TV5 MONDE, TA3,  ZDF, 
Rai sport,   Discovery Channel, CartoonNetwork/TCM, ORF 1, 
ORF 2, VOX, ARD,  VIVA,  SAT 1, RTL, RTL 2, RTL Klub,   
PRO 7,  CNN 

rozhlasové programové služby:     Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio   Devín; VIVA 
4.4. KDS Myjava  
základný súbor: 
televízne programové služby : STV 1, STV 2, TVM (terestriálny vysielač  Myjava - využívaný 

na základe licencie na   televízne vysielanie č. T/33, držiteľom 
licencie  je Videoštúdio RIS, s.r.o., Senica ), ČT 2, Prima, ARD,  
ZDF, ORF 1, ORF 2 

 rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; VIVA  
rozšírený súbor:   STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Nautik TV, TVM, Prima, 

MusicBox, ČT 1, ČT 2, ZDF,  ARD, ORF 1, ORF 2,   PRO 7,  
Discovery Channel,  RTL, RTL2,  VIVA,  VIVA Plus, SAT1, Rai 
Sport, Rai Uno, CCTV-9,  VOX,  ,  TV 5 MONDE/ Blue Hustler,   
CartoonNetwork/TCM, CNN 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio   Devín; VIVA 
  
4.5. KDS Bratislava - mestská časť  Devínska Nová Ves  
základný súbor 
televízne programové služby : STV 1, STV 2, TV Markíza, ORF 1, ORF 2 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  

VIVA, Rádio OKEY, Rádio B1, FUN RADIO, ĆRo1 
 
rozšírený súbor:  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA3, Nautik TV, DTV Studio ( 

na základe licencie na televízne vysielanie č. T/112,  držiteľom 
licencie je  Devínskonovoveská televízia s.r.o.,  Bratislava ), 
Prima, ČT 1, ČT 2, Spertrum, VIVA, VIVA Plus, VOX, TV 
5MONDE, n-TV, PRO 7, Super RTL, Sat 1, RTL, RTL 2, Kábel 
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1, ZDF, ARD,  Rai uno, Rai tre,  HRT, DUNA TV, BBC World, 
Arte, Travel TV, ORF 1, ORF 2 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  
VIVA, Rádio OKEY, Rádio B1, FUN RADIO, ĆRo1 

 
 
4.6. KDS Topoľčany  
základný súbor  
televízne programové služby :  STV 1, STV 2, Markíza, TVZ, ČT 1, ČT 2, ARD,  
 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; Rádio FM, 

VIVA, Rádio DÚHA, Hit FM,  Naj B1, Rádio EXPRES, FUN 
RADIO, 

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

MUSIC BOX, ČT 1, ČT 2, Prima,  ARD, ORF 1, Cartoon 
Network, Discovery Channel, CCTV 9, VIVA, PRO 7, Super 
RTL, SAT 1, VIVA +, RTL, RTL 2, Kábel 1, ZDF, CNN, Rai 
uno, Rai sport, TVE, TV 5MONDE,    Blue Hustler, BBC World, 
RTL Klub 

 rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM;  
VIVA, Rádio OKEY, Rádio B1, FUN RADIO, ĆRo1“ 

 
 

4. Bod 6. Digitálne vysielanie sa mení v časti 6.2  ponuka programových služieb a  znie: 
„ 6.2 Ponuka programových služieb: 
Televízne programové služby: 
Základný súbor :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 ,MUSIC BOX, TV Z, 

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

Rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3 ,MUSIC BOX, TV Z, 
Nautik TV,  ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5MONDE, TVE, Rai 
due, Galaxie Sport,  Eurosport, Jetix, FILM BOX, Hallmark, 
Film+, Blue Hustler,Reality TV, Animal Planet, Discovery 
Channel, National Geographic, Spektrum, Viasat Explorel/Spice, 
Viasat History, AXN, MTV,  

Špeciálny súbor  Hustler TV, MTV base 
Prémiový súbor    HBO, HBO 2 
Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  Rádio_M, 

Rádio Regina, Rádio Patria;  VIVA, Rádio OKEY, Rádio B1, 
FUN RADIO, Rádio Expres, Rádio Lumen. “ 

 
5. Dopĺňa sa bod  č. 7., ktorý znie: 
„7.  Retransmisia prostredníctvom Internet protokolu  ( IP TV ) 
7.1. Územný rozsah retransmisie: Bratislava 
 7.2  Ponuka programový služieb: 
Základný súbor:  
    televízne programové služby :    STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, TVZ,  Music Box, ČT 1, 

ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5MONDE, TVE, Rai due, DUNA TV, 
MTV2, ČT24, ZDF 

       Rozšírený súbor: Galaxie Sport, Jetix, FILM BOX, FILM+,  National Geographic 
Channel, Spektrum, AXN   

       Prémiový súbor    HBO, HBO 2 
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     rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, 
Rádio Regina, Rádio Patria,; Rádio Lumen,  Rádio  Expres,   
FUN RADIO, Rádio OKEY, VIVA, Rádio HEY, Rádio 7 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/418: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie č. TKR/9   v SK č.: 521-LO/D-431/2006 zo dňa 
15.02.2006, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti  SATRO,  s.r.o., Bratislava  a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 632-LO/D-1081/2006 zo dňa 11.05.2006  
vo veci  zmeny registrácie retransmisie  č. TKR/121 – systém MMDS z dôvodu  zmeny  ponuky 
programových služieb 
ÚK: SATRO,  s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-11/4.389: 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. 632-L/D-1081/2006 zo dňa 11.05.2006, posúdila  
žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121 systémom MMDS  z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb z vysielačov  MMDS: Nitra, Veľká Javorina, Brezová pod Bradlom, Považská 
Bystrica, Bratislava  a Skalica. 
 
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 § 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: 
 
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 Nitra ) 

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

TVZ, MusicBox, ČT1, ČT2, Prima, RTL Klub, CNN, VOX, 
VIVA, PRO 7, SAT 1 

 
4.2.   vysielač  Veľká Javorina 

základný súbor:  
televízne programové služby :    STV 1, STV 2, TVZ   
  
rozšírený súbor: - 
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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, JOJ, Nautik TV, ORF 1, TA 3,   

TVZ, MusicBox, ČT 1, ČT 2, Prima, RTL Klub, CNN, VOX, 
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, CNN,  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, JOJ, Nautik TV, TA3, ORF 1, 

SAT 1,  ČT 1, ČT 2, Prima, CNN, RTL Klub, DUNA TV, 
MusicBox,  

rozšírený súbor: -„ 
 

1. 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 , Nautik TV, Music 

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

rozšírený súbor: Galaxie Sport,  Eurosport, Jetix, FILM BOX, Hallmark, 
Film+, Blue Hustler, Reality TV, Animal Planet, Discovery 
Channel, National Geographic Channel, Spektrum,Viasat 
Explorer/Spice, Viasat History, 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 RADIO, Rádio 
OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, Rádio Lumen.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/419: 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.: 632-LO/D-1081/2006 zašle ho 
účastníkovi konania  a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (SATRO,  s.r.o., Bratislava). 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 627-LO/D-952/2006 zo dňa 20.04.2006  
vo veci  zmeny registrácie retransmisie  č. TKR/189 z dôvodu  zmeny  ponuky programových služieb  
ÚK: TS, s.r.o., Veľký Meder 
 
Uznesenie č. 06-11/5.390: 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. 
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o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 627-
LO/D-952/2006 zo dňa 20.04.2006, vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/189, 
prevádzkovateľa retransmisie - účastníka konania: 
 
TS, s.r.o. 
Lesná č. 2044/95 
932 01 Veľký Meder 
 
a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 

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

 
m e n í 

 
registráciu retransmisie č. TKR/189 nasledovne:    
 
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/189/2001 zo dňa 21.08.2001 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien v časti I. v bode 4. podbod  4.1-4.4 mení a dopĺňa  takto: 
  
„ 4.1 KDS Kolárovo:   

Televízne programové služby:  
základný súbor:  dopĺňa sa  RTL Klub 
rozšírený súbor:  dopĺňa sa Film+ 

 
  4.2 KDS Okoč:  

Televízne programové služby:  
základný súbor:  dopĺňa sa  RTL Klub 
rozšírený súbor:  dopĺňa sa Film+ 

 
  4.3 KDS Čilizská Radvaň - Baloň:  

Televízne programové služby:  
základný súbor:  dopĺňa sa  RTL Klub 
rozšírený súbor:  dopĺňa sa Film+ 

 
  4.4 KDS Veľký Meder:  

Televízne programové služby:  
základný súbor:  dopĺňa sa  RTL Klub 
rozšírený súbor:  dopĺňa sa Film+“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/420: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 
627- LO/D-952/2006 účastníkovi konania, spol. TS, s.r.o.  a zašle ho ÚK spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku  . 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 646-LO/D-998/2006 zo dňa 27.04.2006  
vo veci  zmeny registrácie retransmisie  č. TKR/152 z dôvodu  zmeny  ponuky programových služieb 
a počtu pripojených účastníkov  
ÚK: CATV TEKOV s.r.o.,  Zlaté Moravce 
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Uznesenie č. 06-11/6.391: 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. 646-
LO/D-998/2004 zo dňa 27.04.2006, vo veci žiadosti o  zmenu registrácie retransmisie č. TKR/152, 
prevádzkovateľa retransmisie - účastníka konania: 
 
CATV TEKOV, s.r.o. 
Hviezdoslavova 10  
953 01 Zlaté Moravce 
 
a  po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

  
m e n í 

 
registráciu retransmisie č. TKR/152 nasledovne:    
 
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/152/99 zo dňa 09.08.1999 v znení neskoršie 
vykonaných  zmien sa mení takto: 

1. Bod 3. sa mení a znie: „3. Počet prípojok: 1660“ 
2. Bod 4. ponuka programových služieb sa mení a znie:  

 
„4. Ponuka programových služieb 
základný súbor:  
televízne programové služby :  STV 1, STV 2, TV Markíza,  TA 3, TVZ, TV 5 MONDE, 
     DUNA TV,  RTL , BBC WORLD 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio FM, 
     Rádio Regina; VIVA, Rádio    Expres,   N-rádio, FUN  
     RADIO, Rádio OKEY,  Rebeca B1, Rádio HEY, Rádio ZET 
rozšírený súbor:  
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV Markíza,  TA 3, JOJ,  TVZ, TV 5  
     MONDE, DUNA TV,  RTL , BBC WORLD, NAUTIK TV, 
     Music Box, ČT 1, ČT 2, Prima, ÓČKO, Jetix, Eurosport, 
     National Geographic, Hallmark, VOX, Viasat History, VIVA, 
     Viasat Explorel, SPICE Block,  Rai Uno, PRO 7, DSF,  
     Spektrum, AXN, Planeta Sport 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio FM, 
     Rádio Regina; VIVA, Rádio Expres, N-rádio, FUN RADIO, 
     Rádio OKEY,  Rebeca B1, Rádio HEY, Rádio ZET 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/421: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 646- 
LO/D-998/2006 účastníkovi konania, spol. CATV TEKOV, s.r.o.  a zašle ho ÚK spolu s výzvou na 
úhradu správneho poplatku  . 
T: 06.07.2006         Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 647-LO/O-887/2006 zo dňa 27.04.2006  
vo veci  možného uloženia sankcie za porušenie ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zák. 
308/2000 Z.z.  
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ÚK: Ján Homola Cabel – televizion Homayer, Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 06-11/7.392: 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.647-LO/O-887/2006, že účastník správneho konania – prevádzkovateľ s registráciou č. 
TKR/2219 
 
Ján Homola Cabel – televizion  Homayer 
Brezová 29 
974 05 Banská Bystrica 

 
porušil: 

 
I. ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade 
s jej registráciou  
II. ustanovenie § 60 ods.1  zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neoznámil Rade   zmenu ponuky 
programových služieb šírených v KDS v meste Detva do 15 dní odo dňa vzniku  týchto zmien,  

 
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. 06-11/422: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o uložení sankcie a doručí ho 
prevádzkovateľovi retransmisie, Jánovi Homolovi, Cabel – televiziom Homayer, Banská Bystrica. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK:648-LO/D-1082/2006 zo dňa 11.05.2006  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie- návrh na zamietnutie žiadosti z dôvodu nesplnenia 
podmienky uvedenej v § 56 ods. 2 zák. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
 
Uznesenie č. 06-11/8.393: 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 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 648-LO/D-1082/2006 zo dňa 11.05.2006, vo veci 
žiadosti o registráciu retransmisie v meste Bratislava, mestská časť Devínska Nová  Ves, žiadateľa: 
 
Mestská časť Bratislava -Devínska Nová  Ves 
Novoveská č. 17/a 
843 10 Bratislava - DNV 
 
po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa § 29 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. 
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prerušuje na 90 dní 
 

správne konanie č. 648-LO/D-1082/2006 zo dňa 11.05.2006 a 
 

vyzýva 
 
účastníka konania, aby v uvedenej lehote predložil : doklad o zapísaní ÚK do Obchodného 
registra. 
 
Rada bude v správnom konaní č. 648-LO/D-1082/2006 zo dňa 11.05.2006 pokračovať po uplynutí 
lehoty,  alebo keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené.  
 
Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. Podľa § 30 ods. 1 písm. d/  
zákona č.  71/1967 Zb. Rada správne konanie zastaví, ak účastník konania v určenej lehote neodstráni 
nedostatky svojho podania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/423: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o prerušení  správneho konania 
č. 648-LO/D-1082/2006 a zašle ho účastníkovi konania, spol. TV Focus, s.r.o. Bratislava. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: SK: 613-LO/D-997/2006 zo dňa 26.04.2006  
vo veci oznámenia zmeny údajov 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. 06-11/9.394: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 
3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.”), postupom podľa § 71 zákona 
č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 613-LO/D-997/2006 zo dňa 26.04.2006,  posúdila oznámenie 
o zmene licencie č. T/173 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka konania: 
 
TV Focus.r.o. 
Dostojevského rad 13 
811 08 Bratislava 
 
po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

prerušuje na 90 dní 
 

správne konanie č. 613-LO/D-997/2006 zo dňa 26.04.2006 a 
 

vyzýva 
 
účastníka konania, aby v uvedenej lehote predložil: dodatok k zmluve s TV Com, spol. s r.o. Svätý Jur 
a zmluvu o budúcej zmluve so spoločnosťou SATRO s.r.o., Bratislava. 
 

 16



Rada bude v správnom konaní č. 613-LO/D-997/2006 zo dňa 26.04.2006 pokračovať po uplynutí 
lehoty,  alebo keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené.  
 
Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. Podľa § 30 ods. 1 písm. d/  
zákona č.  71/1967 Zb. Rada správne konanie zastaví, ak účastník konania v určenej lehote neodstráni 
nedostatky svojho podania. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/424: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o prerušení  správneho konania 
č. 613-LO/D-997/2006 a zašle ho účastníkovi konania, spol. TV Focus, s.r.o. Bratislava. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: č. 405-LO/D-2613/2005 zo dňa 02.11.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/43 na rozhlasové vysielanie z dôvodu zníženia rozsahu 
vysielania a z dôvodu obmedzenia jazyka vysielania 
ÚK:  BBC World Service, Slovak Section, Bush House, London, United Kingdom 
 
Uznesenie č. 06-11/10.395: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) a e) 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. posúdila žiadosť žiadosť  o zmenu  licencie R/43 z dôvodov : 
- zníženia územného rozsahu vysielania na Bratislavu a okolie 
- obmedzenia jazyka vysielania – na výlučne anglický 24 hodín denne 
- obmedzenie frekvencií výlučne na VKV II Bratislava 93,8 MHz 
- vysielať program BBC World Service pre zahraničie doručenú Rade dňa 02.11.2005 účastníkom 

konania:  
 
BBC World Service 
Slovak Section 
Bush House 
WC2B 4PH London 
United Kingdom  
 
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
 

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

zastavuje 
  

správne konanie č. 405-LO/D-2613/2005 zo dňa 02.11.2005 podľa § 30 ods. 1 písm. a/ zákona 
71/1967 Zb. o správnom konaní z dôvodu, že ten, kto podal návrh na začatie správneho konania, nie je 
jeho účastníkom a nejde o konanie, ktoré môže začať správny orgán. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/425: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 405-LO/D-
2613/2005, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti BBC World Service. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
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K bodu 11/ 
SK: 655-LO/D-989/2006  zo dňa 26.04.2006 
 vo veci žiadosti o zmenu údajov v licencii č. T/141 podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
(rozšírenie vysielania v jazyku národnostných menšín, t.j. v maďarskom jazyku)  
ÚK: Levická televízna spoločnosť, s.r.o., Levice 
 
Uznesenie č. 06-11/11.396: 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. 655-LO/D-989/2006 zo dňa 26.04.2006, posúdila 
žiadosť o zmenu licencie  č. T/141 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. 
účastníka konania: 
 
Levická televízna spoločnosť, s.r.o. 
Nám. Hrdinov 1 
934 01 Levice 
 
z dôvodu zmeny jazyka vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu č. T/141 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/141/2001 zo dňa 30.10.2001 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
 
 
Článok I., bod 4. sa mení a znie takto:  

„4. Jazyk vysielania: slovenský – 90% 
                                     maďarský – 10%“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/426: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 655-LO/D-
989/2006, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Levická televízna spoločnosť, s.r.o., Levice, 
a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 524-LO/D-457/2006 zo dňa 17.02.2006 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/95 (zmena ponuky programových služieb) 
podľa  § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: Ozarea news, s.r.o., Veľký Krtíš 
 
Uznesenie č. 06-11/12.397: 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. 524-LO/D-457/2006 zo dňa 
17.02.2006, posúdila oznámene podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa 
retransmisie s registráciou č. TKR/95: 
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Ozarea news - spol. s.r.o. 
Škultétyho nám. 3 
990 01 Veľký Krtíš 
 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 
mení  

 
registráciu retranmisie č. TKR/95 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/95/97 zo dňa 19.05.1997 v znení neskorších 
zmien sa menia takto: 

1. Bod 4. sa mení a znie takto: 
 
„4. Ponuka programových služieb: 
4.1  KDS  Veľký Krtíš 
 Základný súbor: 

 Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT1,  
      ČT2, Music Box, MTV 1,  TVE, TV 5, Super  
      RTL, SAT 1/OZAREA ,PRO 7, RTL II, Kabel 1,  
      Viva, RTL, VOX, Eurosport, CNN,  Hallmark,  
      Discovery Channel, Animal Planet,Romantica,  
      TCM/Cartoon Network, DEUTSCHE WELLE,  
      NAUTIK TV, MTV, AB  Motors/XXL, AXN “ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/427: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/95 v správnom konaní č. 524-LO/D-457/2006, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 526-LO/D-470/2006 zo dňa 20.02.2006 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/102 podľa § 60 ods. 1 z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb – zamietnutie 
ÚK: Holkatel, s.r.o., Holíč 
 
Uznesenie č. 06-11/13.398: 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. 526-LO/D-470/2006 zo dňa 
20.02.2006, posúdila žiadosť podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie 
s registráciou č. TKR/102: 
 
Holkatel, spol. s.r.o. 
Školská 6 
908 51 Holíč 
 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
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podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení  
 
registráciu retranmisie č. TKR/102 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/102 zo dňa 10.10.1997 v znení neskorších zmien 
sa menia takto: 

2. Bod 4. sa mení a znie takto: 
 „4. Ponuka programových služieb 
         Základný súbor: 
         Televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, ČT1, ČT 2, TV  
                                                            WYWAR, TV Skal 
                                                            
          Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM;  
                                                               FUN  RADIO, Rádio ADUT 
 
          Rozšírený súbor         
         Televízne programové služby:  TV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT1, ČT 2,  
                                                            Prima, ORF 1, ORF 2, Spektrum, HBO, Discovery,  
                                                            Hallmark, TV 5, RTVE, Eurosport, PRO 7, RTL 2,  
                                                            Viva 2, VOX, Viva, SAT 1, Super RTL, N-TV, TV  
                                                             WYWAR, CCTV 9, Hustler blue, Nautik TV, HBO 2,  
                                                            CS film, Galaxia sport, Club, Hustler TV, TV reality,  
                                                             Minimax, TV Skal  
 
         Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM;  
                                                               FUN  RADIO, Rádio ADUT 
         Rozšírený súbor:                        -“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-11/428: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/102 v správnom konaní č. 526-LO/D-470/2006, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa  
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z.  
Prevádzkovateľ retransmisie: Ozarea – news, spol. s.r.o., Veľký Krtíš 
 
Uznesenie č. 06-11/14.399: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči spoločnosti Ozarea-news, spol. s.r.o., 
Škultétyho nám. 3, 990 01 Veľký Krtíš, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 
písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej 
registráciou – jej aktuálna ponuka programových služieb je odlišná od tej, ktorá je uvedená 
v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/95/RZL/97 zo dňa 19.05.1997 v znení neskorších zmien 
(rozhodnutie č. TKR/95/RZL/934/2004 zo dňa 06.07.2004) a tiež preto, že neoznámila Rade zmenu 
svojej ponuky programových služieb. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 06-11/429: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa  
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: Ing. Jozef Maslík ELTRON, Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 06-11/15.400: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči: Ing. Jozef Maslík – ELTRON, 
Šalgotarjánska 12, 974 00 Banská Bystrica, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 
písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej 
registráciou – jeho aktuálna ponuka programových služieb je odlišná od tej, ktorá je uvedená 
v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/201/2002 zo dňa 11.02.2002 a tiež preto, že neoznámila 
Rade zmenu svojej ponuky programových služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/450: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: Vladimír Dupkala, Handlová 
 
Uznesenie č. 06-11/16.401: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči prevádzkovateľovi: Vladimír Dupkala, 
Mostná 31/5, Handlová, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou – jeho 
aktuálna ponuka programových služieb je odlišná od tej, ktorá je uvedená v rozhodnutí o registrácii 
retransmisie č. TKR/220/2003 zo dňa 18.03.2003 v znení neskorších a tiež preto, že neoznámil Rade 
zmenu svojej ponuky programových služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/451: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: Ján Gregor TV-SAT, Dubnica nad Váhom 
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Uznesenie č. 06-11/17.402: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči Jánovi Gregorovi, Pod Hájom 
1360/146-32, 018 41 Dubnica nad Váhom, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 
písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej 
registráciou – jeho aktuálna ponuka programových služieb je odlišná od tej, ktorá je uvedená 
v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/134 zo dňa 16.02.1998 v znení neskorších zmien 
(rozhodnutie č. TKR/134/RZL/574/2002 zo dňa 27.08.2002) a tiež preto, že neoznámil Rade zmenu 
svojej ponuky programových služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/452: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec 
 
Uznesenie č. 06-11/18.403: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči spoločnosti KABEL TELEKOM, s.r.o., 
Kolonáda 6, 984 01 Lučenec, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 
60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou 
– jej aktuálna ponuka programových služieb je odlišná od tej, ktorá je uvedená v rozhodnutí 
o registrácii retransmisie č. TKR/179 zo dňa 19.09.2000 v znení neskorších zmien (rozhodnutie č. 
TKR/179/RZL/115/2005 zo dňa 06.07.2005) a tiež preto, že neoznámila Rade zmenu svojej ponuky 
programových služieb. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č.06-11/453: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
SK: 659-LO/D-1062/2006 zo dňa 10.05.2006 
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov 
ÚK: RÁDIO KIKS, s.r.o., Michalovce 
 
Uznesenie č. 06-11/19.404: Rada nariadila vo veci ústne pojednávanie a rozhodla, že vecou sa bude 
zaoberať na nasledujúcom zasadnutí Rady dňa 20.06. 2006.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/454: Kancelária Rady zabezpečí doručenie pozvánky účastníkovi konania spol. 
RÁDIO KIKS, s.r.o., Michalovce. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 20/ 
SK: 641-LO/D-1062/2006 zo dňa 10.05.2006 
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vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/77 -  zmena právnych 
skutočností 
ÚK: RÁDIO KIKS, s.r.o., Michalovce 
 
Uznesenie č. 06-11/20.405: Rada nariadila vo veci ústne pojednávanie a rozhodla, že vecou sa bude 
zaoberať na nasledujúcom zasadnutí Rady dňa 20.06. 2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/455: Kancelária Rady zabezpečí doručenie pozvánky účastníkovi konania spol. 
RÁDIO KIKS, s.r.o., Michalovce. 
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 21/ 
SK: 616-LO/D-968/2006 zo dňa 24.04.2006 
vo veci oznámenie o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/54 
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov 
 
Uznesenie č. 06-11/21.406: 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. 616-LO/D-968/2006 zo dňa 24.04.2006 s účastníkom konania: 
 
Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o. 
Moyzesova 45 
080 01 Prešov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

 
Rada podľa ustanovenia § 51 ods. 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: 
 
Článok III  sa mení a znie: 

1. Navrhovaná programová skladba vysielania, vrátane údajov o častiach programovej služby, 
ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 
Programová skladba v znení podania č. 968/2006 zo dňa 24.04.2006 

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

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

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

určený z celkového vysielacieho času: 51 % 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/456: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 616-LO/D-
968/2006 zo dňa 24.04.2006, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti Prešovská kultúrna agentúra, 
s.r.o., Prešov spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 22/ 
SK: 642-LO/D-1016/2006 zo dňa 28.04.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/41 v časti skúšobné digitálne terestriálne vysielanie 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
Uznesenie č. 06-11/22.407: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 642-LO/D-1016/2006 zo dňa 
28.04.2006, vedenom vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/41 podľa ustanovenia § 51 ods. 5 zákona 
č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 334/18 
900 82 Blatné 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 

r o z h o d n u t i e: 
 
Rada podľa ustanovenia § 52 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

mení  
 

licenciu na vysielanie televíznej programovej služby č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskorších 
zmien a v úplnom znení znie takto: 
  
 

„I. 
 
1/ Názov programovej služby:  TV MARKÍZA 
2/ Doba, na ktorú bola licencia na terestriálne vysielanie udelená: predĺžená o 12 rokov, platnosť 

licencie sa končí dňa  13.09.2019 
3/ Časový rozsah vysielania: min. 168 hod./týždenne 
4/ Rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie 
5/ Jazyk vysielania: slovenský   
                                        
 

II. 
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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., vložka číslo: 12330/B zo 
dňa 30.01.2006):  
 
Spoločníci: 
A. R.  J., a. s., Banská Bystrica,  IČO 36 379 921  
MEDIA INVEST, spol. s r. o., Banská Bystrica, IČO 36 044 024 
CME Media Enterprises B. V., Amsterdam, Holandsko 
 
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: (podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 12330/B zo dňa 30.01.2006): 
Štatutárny orgán – konatelia:  
Ján Kováčik, rodné číslo 621204/6720, trvalý pobyt Vydrovo č. 101, 976 52 Čierny Balog, štátny 
občan Slovenskej republiky. 
Radka Doehring, rodné číslo 665428/1898, trvalý pobyt Malinová 700, Jesenice, Horní Jirčany, okr. 
Praha- západ, 25242, Česká republika, prechodný pobyt na území SR: Jašíkova 3151/3, 821 03 
Bratislava, štátny občan Českej republiky 
Ing. Václav Mika, rodné číslo: 630617/6074, trvalý pobyt Hubeného 6, 831 05 Bratislava, štátny 
občan Slovenskej republiky 
 
 

III. 
 
1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, podľa  programovej skladby uvedenej v podaní 

č. 109/2006, ktoré bolo Rade doručené dňa 10.01.2006: 
 
a/ Programová služba (100 %) 
    1. Doplnkové vysielanie: max. 22 % 
    2. Programy: min. 78 % 
b/ Programové typy: (100 %) 

1. Spravodajstvo: 8 % 
2. Publicistika: 10 % 

         2.1 Politická publicistika: 2 % 
    2.2 Ostatná publicistika:  8 % 
3. Dokumentárne programy: 1 % 
4. Dramatické programy: 64 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 15 % 
6. Hudobné programy: 2 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy:  0 % 
9. Športové programy: 0 % 
 
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5   
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor. 
 

2/ Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom 
záujme:   min. 11  % 
3/ Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe (bežný mesiac) 
určený z celkového vysielacieho času:  0  % 
4/ Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvorených nezávislými producentmi:  

- európska produkcia  – podľa ust. § 23 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
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- nezávislá európska produkcia – podľa ust. § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
5/ Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti (§ 20 
ods. 5): podľa Jednotného systému označovania programov 
6/ Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej     
 programovej služby: podľa platného rozhodnutia č. T/41/RZL/685/2003 zo dňa 20.05.2003 
 

  Územný rozsah vysielania teletextu: v rozsahu licencie T/41 
  Charakter vysielania: informačno  - komerčný 
  Stránkovanie: 
 

stránky 100 až 109: 
 - obsah, informácie, kontakty… 
stránky 110 až 159: 
 - domáce a zahraničné spravodajstvo… 
stránky 160 až 199: 
 - počasie doma, vo svete, snehové správy, stav vodných tokov a nádrží… 
stránky 200 až 299: 
 - šport domáci a zahraničný… 
stránky 300 až 399: 
 - program TV Markíza, sledovanosť (strana 333-inform. o práve vysielanom 
programe)… 
stránky 400 až 499: 
 - kultúra, kiná, divadlá, detský klub, kultúrne centrá, hudba… 
stránky 500 až 599: 
 - ekonomické informácie, kurzy NBS, ČNB, finančné trhy… 
stránky 600 až 649: 
 - cestovanie, cestovné kancelárie… 
stránky 650 až 699: 
 -  reality, realitné kancelárie… 
stránky 700 až 749: 
- auto-moto informácie… 
stránky 750 až 799: 
- informácie zo sveta PC, software, hardware, kurzy výpočtovej techniky, informácie o 
službách operátorov mobilných telefónov, interaktívne SMS služby… 
stránky 800 až 880: 
 - relax, hry, vtipy, horoskopy, občianska inzercia, pomoc v núdzi… 
stránka 888: 
-           skryté podtitulkovanie 
stránky 890 až 899: 
-           technické informácie, test, zoznam vysielačov šíriacich signál TV Markíza… 

 
 

IV. 
 

1/ Držiteľ licencie je povinný dodržiavať  všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencií. 
Súčasťou rozhodnutia sú aj frekvenčné listy (predtým kmitočtové) vydané Telekomunikačným 
úradom SR, ktorými sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného spektra 
Slovenskej republiky prideľuje: 
 
Televízny kanál: 49 
Lokalita: Banská Bystrica 
Maximálne vyžiarený výkon: 600 kW 
Číslo kmitočtového listu: 5933/SKS-95 zo dňa 26.07.1995 
 
Televízny kanál: 43 
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Lokalita: Banská Štiavnica 
Maximálne vyžiarený výkon: 300 kW 
Číslo kmitočtového listu: 5934/SKS-95 zo dňa 26.07.1995  
 
Televízny kanál: 44 
Lokalita: Bratislava 
Maximálne vyžiarený výkon: 1000 kW 
Číslo kmitočtového listu: 5937/SKS-95 zo dňa 26.07.1995 
 
Televízny kanál: 59 
Lokalita: Košice 
Maximálne vyžiarený výkon: 600 kW 
Číslo kmitočtového listu: 5938/SKS-95 zo dňa 26.07.1995 
 
Televízny kanál: 42 
Lokalita:  Poprad 
Maximálne vyžiarený výkon: 600 kW 
Číslo kmitočtového listu: 5941/SKS-95 zo dňa 26.07.1995 
 
Televízny kanál: 22 
Lokalita: Ružomberok 
Maximálne vyžiarený výkon: 1,0 kW 
Číslo kmitočtového listu: 5943/SKS-95 zo dňa 26.07.1995 
 
Televízny kanál: 40 
Lokalita: Trenčín 
Maximálne vyžiarený výkon: 300 kW 
Číslo kmitočtového listu: 47/SKS-95 zo dňa 27.07.1995 
 
Televízny kanál: 54 
Lokalita: Bardejov 
Využitie 54. kanála v Bardejove je podmienené uvoľnením Armádou SR. 
 
Televízny kanál: 54 
Lokalita: Borský Mikuláš 
Maximálne vyžiarený výkon: 100 kW 
Číslo frekvenčného listu: 1737/OSFS-04 zo dňa 28.04.2004 
 
Televízny kanál: 46 
Lokalita: Námestovo 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu: 4306/SF-01 zo dňa 26.03.2001 
 
Televízny kanál: 45 
Lokalita: Nitra 
Maximálne vyžiarený výkon: 300 kW 
Číslo kmitočtového listu: 5940/SKS-95 zo dňa 26.07.1995 
 
Televízny kanál: 57 
Lokalita: Rožňava 
Maximálne vyžiarený výkon: 100 kW 
Číslo kmitočtového listu: 5942/SKS-95 zo dňa 26.07.1995 
 
Televízny kanál: 57 
Lokalita: Snina 
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Maximálne vyžiarený výkon: 300 kW 
Číslo kmitočtového listu: 5944/SKS-95 zo dňa 27.07.1995 
 
Televízny kanál: 44 
Lokalita: Stará Ľubovňa 
Maximálne vyžiarený výkon: 100 kW 
Číslo kmitočtového listu: 5945/SKS-95 zo dňa 27.07.1995 
 
Televízny kanál: 48 
Lokalita: Štúrovo 
Maximálne vyžiarený výkon: 100 kW 
Číslo kmitočtového listu: 5946/SKS-95 zo dňa 27.07.1995 
 
Televízny kanál: 56 
Lokalita: Martin 
Maximálne vyžiarený výkon: 0,2 kW 
Číslo kmitočtového listu: 11251/SKS-97 zo dňa 07.11.1997 
 
Televízny kanál: 44 
Lokalita: Žilina (Zástranie) 
Maximálne vyžiarený výkon: 0,2 kW 
Číslo kmitočtového listu: 5714/SKS-97 zo dňa 13.10.1997 
 
Televízny kanál: 51 
Lokalita: Čadca 
Maximálne vyžiarený výkon: 5 W 
Číslo kmitočtového listu: 4921/SKS-99 zo dňa 19.05.1999 
 
Televízny kanál: 40 
Lokalita: Krásno nad Kysucou 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu: 4922/SKS-99 zo dňa 19.05.1999 
 
Televízny kanál: 40 
Lokalita: Čierny Balog 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu: 5324/SKS-97 zo dňa 03.07.1997 
 
Televízny kanál: 45 
Lokalita: Vyšná Boca 
Maximálne vyžiarený výkon: 100 W 
Číslo kmitočtového listu: 5712/SKS-97 zo dňa 03.07.1997 
 
Televízny kanál: 51 
Lokalita: Nižná Boca 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu: 5711/SKS-97 zo dňa 03.07.1997 
 
Televízny kanál: 51 
Lokalita: Spišská Nová Ves 
Maximálne vyžiarený výkon: 30 W 
Číslo kmitočtového listu: bez čísla zo dňa 29.04.1997 
 
Televízny kanál: 44 
Lokalita: Liptovské Revúce 
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Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu: bez čísla zo dňa 09.04.1997 
 
Televízny kanál: 59 
Lokalita: Nová Baňa 
Maximálne vyžiarený výkon: 20 W 
Číslo kmitočtového listu: bez čísla zo dňa 04.04.1997 
 
Televízny kanál: 56 
Lokalita: Tisovec 
Maximálne vyžiarený výkon: 8 W 
Číslo kmitočtového listu:           bez čísla zo dňa 04.04.1997 
 
Televízny kanál: 56 
Lokalita: Podbrezová (Valaská) 
Maximálne vyžiarený výkon: 148 W 
Číslo kmitočtového listu: bez čísla zo dňa 06.03.1997 
 
Televízny kanál: 24 
Lokalita: Ružomberok 
Maximálne vyžiarený výkon: 23 W 
Číslo kmitočtového listu: bez čísla zo dňa 06.03.1997 
 
Televízny kanál: 55 
Lokalita: Veličná 
Maximálne vyžiarený výkon: 5 W 
Číslo kmitočtového listu: bez čísla zo dňa 06.03.1997 
 
Televízny kanál: 40 
Lokalita: Hronov 
Maximálne vyžiarený výkon: 8 W 
Číslo kmitočtového listu: bez čísla zo dňa 03.03.1997 
 
Televízny kanál: 55 
Lokalita: Kremnica 
Maximálne vyžiarený výkon: 6 W 
Číslo kmitočtového listu: bez čísla zo dňa 06.02.1997 
 
Televízny kanál: 55 
Lokalita: Kokava nad Rimavicou 
Maximálne vyžiarený výkon: 5 W 
Číslo kmitočtového listu: bez čísla zo dňa 06.02.1997 
 
Televízny kanál: 32 
Lokalita: Muráň 
Maximálne vyžiarený výkon: 8 W 
Číslo kmitočtového listu:           10814/SKS-97 zo dňa 05.11.1997 
 
Televízny kanál: 22 
Lokalita: Banská Bystrica (Vartovka) 
Maximálne vyžiarený výkon: 33 W 
Číslo kmitočtového listu: 11248/SKS-97 zo dňa 07.11.1997 
 
Televízny kanál: 59 
Lokalita: Rovné 
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Maximálne vyžiarený výkon: 5 W 
Číslo kmitočtového listu: 750/SKS-98 zo dňa 11.03.1998 
 
Televízny kanál: 34 
Lokalita: Liptovská Lúžna 
Maximálne vyžiarený výkon: 8 W 
Číslo kmitočtového listu: 5033/SKS-98 zo dňa 11.05.1998 
 
Televízny kanál: 45 
Lokalita: Liptovská Osada 
Maximálne vyžiarený výkon: 17 W 
Číslo kmitočtového listu:           5033/SKS-98 zo dňa 11.05.1998 
 
Televízny kanál: 28 
Lokalita: Korytnica 
Maximálne vyžiarený výkon: 71 W 
Číslo kmitočtového listu:           5033/SKS-98 zo dňa 11.05.1998 
 
Televízny kanál: 41 
Lokalita: Ľubietová 
Maximálne vyžiarený výkon: 13 W 
Číslo kmitočtového listu:           3603/SKS-98 zo dňa 11.05.1998 
 
Televízny kanál: 56 
Lokalita: Banská Belá 
Maximálne vyžiarený výkon: 8 W 
Číslo kmitočtového listu:           1562/SKS-98 zo dňa 13.05.1998 
 
Televízny kanál: 21 
Lokalita: Dolný Harmanec 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu:           751/SKS-98 zo dňa 11.03.1998 
 
Televízny kanál: 44 
Lokalita: Riečka 
Maximálne vyžiarený výkon: 6 W 
Číslo kmitočtového listu:           1318/SKS-98 zo dňa 11.03.1998 
 
Televízny kanál: 44 
Lokalita: Margecany 
Maximálne vyžiarený výkon: 14 W 
Číslo kmitočtového listu: 2248/1/SKS-99 zo dňa 13.08.1999 
 
Televízny kanál: 30 
Lokalita: Šerkov (Ochodnica) 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu: 4878/SKS-98 zo dňa 19.05.1999 
 
Televízny kanál: 37 
Lokalita: Gelnica 
Maximálne vyžiarený výkon: 5 W 
Číslo frekvenčného listu:           9181/SKS-00 zo dňa 17.11.2000 
 
Televízny kanál: 28 
Lokalita: Malužiná 
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Maximálne vyžiarený výkon: 11 W 
Číslo frekvenčného listu:           4760/SKS-00 zo dňa 10.05.2000 
 
Televízny kanál: 35 
Lokalita: Bardejov 
Maximálne vyžiarený výkon: 30 W 
Číslo frekvenčného listu:           1622/SKS-99 zo dňa 19.04.2000 
 
Televízny kanál: 40 
Lokalita: Nálepkovo 
Maximálne vyžiarený výkon: 30 W 
Číslo frekvenčného listu:           2401/SKS-00 zo dňa 10.02.2000 
 
Televízny kanál: 21 
Lokalita: Handlová II 
Maximálne vyžiarený výkon: 7 W 
Číslo kmitočtového listu:           2444/SKS-98 zo dňa 24.03.1998 
 
Televízny kanál: 40 
Lokalita: Handlová I 
Maximálne vyžiarený výkon: 40 W 
Číslo kmitočtového listu:           2443/SKS-98 zo dňa 24.03.1998 
 
Televízny kanál: 53 
Lokalita: Hodruša-Hámre 
Maximálne vyžiarený výkon: 35 W 
Číslo kmitočtového listu:           2442/SKS-98 zo dňa 24.03.1998 
 
Televízny kanál: 40 
Lokalita: Revúca 
Maximálne vyžiarený výkon: 25 W 
Číslo kmitočtového listu:           8538/SKS-97 zo dňa 16.01.1998 
 
Televízny kanál: 51 
Lokalita: Ľubochňa 
Maximálne vyžiarený výkon: 25 W 
Číslo kmitočtového listu:           12879/SKS-97 zo dňa 16.01.1998 
 
Televízny kanál: 39 
Lokalita: Stará Huta 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu:           12878/SKS-97 zo dňa 16.01.1998 
 
Televízny kanál: 45 
Lokalita: Hriňová 
Maximálne vyžiarený výkon: 7 W 
Číslo kmitočtového listu:           8539/SKS-97 zo dňa 16.01.1998 
 
Televízny kanál: 38 
Lokalita: Medzev 
Maximálne vyžiarený výkon: 50 W 
Číslo kmitočtového listu:           8542/SKS-97 zo dňa 16.01.1998 
 
Televízny kanál: 23 
Lokalita: Fričovce 
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Maximálne vyžiarený výkon: 36 W 
Číslo kmitočtového listu:           12064/SKS-97 zo dňa 19.12.1997 
 
Televízny kanál: 55 
Lokalita: Telgárt 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu:           12066/SKS-97 zo dňa 19.12.1997 
 
Televízny kanál: 34 
Lokalita: Uľanka 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu:           12065/SKS-97 zo dňa 19.12.1997 
 
Televízny kanál: 27 
Lokalita: Detva 
Maximálne vyžiarený výkon: 25 W 
Číslo kmitočtového listu:           10819/SKS-97 zo dňa 09.12.1997 
 
Televízny kanál: 52 
Lokalita: Dobšiná 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu:           10813/SKS-97 zo dňa 10.12.1997 
 
Televízny kanál: 56 
Lokalita: Rudňany 
Maximálne vyžiarený výkon: 8 W 
Číslo kmitočtového listu:           6147/SKS-97 zo dňa 04.11.1997 
 
Televízny kanál: 48 
Lokalita: Málinec 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu:           8543/SKS-97 zo dňa 03.11.1997 
 
Televízny kanál: 45 
Lokalita: Olšavica 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu:           4260/SKS-97 zo dňa 16.10.1997 
 
Televízny kanál: 28 
Lokalita: Kopernica 
Maximálne vyžiarený výkon: 8 W 
Číslo kmitočtového listu:           8540/SKS-97 zo dňa 03.11.1997 
 
Televízny kanál: 28 
Lokalita: Hrišovce 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu:           9876/SKS-97 zo dňa 14.10.1997 
 
Televízny kanál: 55 
Lokalita: Ráztočno 
Maximálne vyžiarený výkon: 100 W 
Číslo frekvenčného listu:           13709/SKS-97 zo dňa 16.01.1998 
 
Televízny kanál: 58 
Lokalita: Pitelová 
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Maximálne vyžiarený výkon: 40 W 
Číslo kmitočtového listu:           9892/SKS-99 zo dňa 16.11.1999 
 
Televízny kanál: 52 
Lokalita: Jelšava 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu:           8686/SKS-99 zo dňa 12.11.1999 
 
Televízny kanál: 38 
Lokalita: Staré Hory 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu:           2248/SKS-99 zo dňa 10.03.1999 
 
Televízny kanál: 48 
Lokalita: Drietoma 
Maximálne vyžiarený výkon: 30 W 
Číslo kmitočtového listu:           6262/SKS-98 zo dňa 22.01.1999 
 
Televízny kanál: 26 
Lokalita: Plešivec 
Maximálne vyžiarený výkon: 28 W 
Číslo kmitočtového listu:           6640/SKS-98 zo dňa 15.01.1999 
 
Televízny kanál: 27 
Lokalita: Vyhne I 
Maximálne vyžiarený výkon: 5 W 
Číslo kmitočtového listu:           11713/SKS-98 zo dňa 15.01.1999 
 
Televízny kanál: 58 
Lokalita: Hnúšťa 
Maximálne vyžiarený výkon: 35 W 
Číslo kmitočtového listu:           8749/SKS-98 zo dňa 24.11.1998 
 
Televízny kanál: 55 
Lokalita: Krokava 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo kmitočtového listu:           8749/SKS-98 zo dňa 24.11.1998 
 
Televízny kanál: 51 
Lokalita: Slavošovce 
Maximálne vyžiarený výkon: 15 W 
Číslo kmitočtového listu:           8749/SKS-98 zo dňa 05.10.1998 
 
Televízny kanál: 40 
Lokalita: Utekáč 
Maximálne vyžiarený výkon: 41 W 
Číslo kmitočtového listu:           8749/SKS-98 zo dňa 01.10.1998 
 
Televízny kanál: 24 
Lokalita: Štós 
Maximálne vyžiarený výkon: 5 W 
Číslo kmitočtového listu:           8749/SKS-98 zo dňa 01.10.1998 
 
Televízny kanál: 51 
Lokalita: Zliechov 
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Maximálne vyžiarený výkon: 16 W 
Číslo kmitočtového listu:           2441/SKS-98 zo dňa 08.10.1998 
 
Televízny kanál: 55 
Lokalita: Hybe II 
Maximálne vyžiarený výkon: 75 W 
Číslo frekvenčného listu:           3737/SKS-99 zo dňa 01.06.1999 
 
Televízny kanál: 47 
Lokalita: Dlhé Pole 
Maximálne vyžiarený výkon: 3 W 
Číslo frekvenčného listu:           5160/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
 
Televízny kanál: 41 
Lokalita: Gelnica 
Maximálne vyžiarený výkon: 7 W 
Číslo frekvenčného listu:           10317/OSFS-02 zo dňa 08.11.2002 
 
Televízny kanál: 40 
Lokalita: Nižné Slaná 
Maximálne vyžiarený výkon: 30 W 
Číslo frekvenčného listu:           10319/OSFS-02 zo dňa 08.11.2002 
 
Televízny kanál: 51 
Lokalita: Mýto pod Ďumbierom 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo frekvenčného listu:           10318/OSFS-02 zo dňa 08.11.2002 
 
Televízny kanál: 49 
Lokalita: Prešov 
Maximálne vyžiarený výkon: 25 W 
Číslo frekvenčného listu:           5342/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
 
Televízny kanál: 38 
Lokalita: Dubovica 
Maximálne vyžiarený výkon: 40 W 
Číslo frekvenčného listu:           5121/OSFS-03 zo dňa 13.06.2002 
 
Televízny kanál: 45 
Lokalita: Babie 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo frekvenčného listu:           10456/OSFS-03 zo dňa 10.12.2003 
 
Televízny kanál: 51 
Lokalita: Zázrivá 
Maximálne vyžiarený výkon: 15 W 
Číslo frekvenčného listu:           1090/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004 
 
Televízny kanál: 42 
Lokalita: Trstená 
Maximálne vyžiarený výkon: 8 W 
Číslo frekvenčného listu:           1086/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004 
 
Televízny kanál: 24 
Lokalita: Sklené Teplice 
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Maximálne vyžiarený výkon: 7 W 
Číslo frekvenčného listu:           9464/OSFS-01 zo dňa 17.05.2002 
 
Televízny kanál: 25 
Lokalita: Modrý Kameň 
Maximálne vyžiarený výkon: 50 W 
Číslo frekvenčného listu:           5123/OSFS-03 zo dňa 13.06.2003 
 
Televízny kanál: 33 
Lokalita: Lysá pod Makytou 
Maximálne vyžiarený výkon: 10 W 
Číslo frekvenčného listu:           5122/OSFS-03 zo dňa 13.06.2003 
 
Televízny kanál: 35 
Lokalita: Jovsa 
Maximálne vyžiarený výkon: 150 W 
Číslo frekvenčného listu:           7438/OSFS-01 zo dňa 28.02.2003 
 
Televízny kanál: 44 
Lokalita: Dlhá nad Oravou 
Maximálne vyžiarený výkon: 40 W 
Číslo frekvenčného listu:           1094/OSFS-04 zo dňa 17.04.2004 
 
 
Skúšobné digitálne terestriálne vysielanie (DVB – T): 
Televízny kanál: 44 
Lokalita: Prešov, Košice 
Vysielanie je predĺžené do 30.06.2007 
 
 
Televízny kanál: 59 
Lokalita: Banská Bystrica, Zvolen 
Vysielanie je predĺžené do 30.06.2007 
 
Televízny kanál: 66 
Lokalita: Bratislava a okolie 
Vysielanie je predĺžené do 30.06.2007 
 
Frekvencie sú určené na skúšobné terestriálne digitálne vysielanie, ktorého účelom je najmä testovanie 
technických parametrov vysielanie v systéme DVB – T. 
Frekvencie budú zdieľané v štatistickom multiplexe spoločne s viacerými vysielateľmi televíznych 
a rozhlasových programových služieb, prípadne poskytovateľmi iných elektronických komunikačných 
služieb. 
    
Podľa ustanovenia § 51 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. Rada môže zmeniť licenciu bez súhlasu 
vysielateľa, ak je to nevyhnutné na dodržanie záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je 
Slovenská republika viazaná.  
 
2/ Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 

 a/ videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite 
 b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.“ 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-11/457: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia účastníkovi konania, 
spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA,  spol. s.r.o. o zmene licencie č. T/41 na  televízne vysielanie 
v správnom konaní č. 642-LO/D-1016/2006 a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 23/ 
SK: 597-LO/D-864/2006 zo dňa 05.04.2006 
vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/97 
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina 
 
Uznesenie č. 06-11/23.408: 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. 597-LO/D-864/2006 zo dňa 05.04.2006, posúdila žiadosť o zmenu 
údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/97, doručenú Rade z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb účastníka konania: 
 
Stavebné bytové družstvo 
Mateja Bela 852 
010 15 Žilina 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/97 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/97/97 zo dňa 26.06.1997 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 
 
V bode 4. Ponuka programových služieb, základný súbor, televízne programové služby sa za slová 
„NAUTIK TV“ vkladajú slová „VIASAT History, VIASAT Explorer, FILM+.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/458: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/97 v SK: 597-LO/D-
864/2006 zo dňa 05.04.2006 účastníkovi konania (Stavebné bytové družstvo, Žilina) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 24/ 
SK: 615-LO/D-936/2006 zo dňa 19.04.2006 
vo veci žiadosti vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. 
TKR/197 
ÚK: Izidor Heizer – MINI SERVIS, Horné Mýto 
 
Uznesenie č. 06-11/24.409: 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 
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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. 615-LO/D-936/2006 zo dňa 19.04.2006, posúdila žiadosť o zmenu 
údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/197, doručenú Rade z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb a rozšírenia územného rozsahu účastníka konania: 
 
Izidor Heizer – MINI SERVIS 
930 13 Horné Mýto 110 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
registráciu retransmisie č. TKR/197 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/197/2001 zo dňa 18.12.2001 v znení neskorších 
zmien a doplnkov sa menia nasledovne: 
 
Bod 4. sa mení a znie: 
„ 4. Ponuka programových služieb: 
 
 4.1. KDS Topoľníky 
          základný súbor: 

a) televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, NAUTIK TV, 
TVA, TOP – TV, ČT 1, ČT 2, MTV, MTV 2, DUNA TV, ATV, MINIMAX, VIVA, VOX, 
Spice Platinum, Discovery Channel, Eurosport, Hallmark, VIASAT EXPLORER, VIASAT 
HISTORY, FILM +, RTL KLUB, PRIMA 

b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 
Regina; VIVA 

 
4.2. KDS Trhová Hradská 
          základný súbor: 

a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, NAUTIK TV, 
TVA, TOP – TV, ČT 1, ČT 2, MTV, MTV 2, DUNA TV, ATV, MINIMAX, VIVA, VOX, 
Spice Platinum, Discovery Channel, Eurosport, Hallmark, VIASAT EXPLORER, VIASAT 
HISTORY, FILM +, RTL KLUB, PRIMA 

b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 
Regina; VIVA 

 
4.3. KDS Horné Mýto 
          základný súbor: 

a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, NAUTIK TV, 
TVA, TOP – TV, ČT 1, ČT 2, MTV, MTV 2, DUNA TV, ATV, MINIMAX, VIVA, VOX, 
Spice Platinum, Discovery Channel, Eurosport, Hallmark, VIASAT EXPLORER, VIASAT 
HISTORY, FILM +, RTL KLUB, PRIMA 

b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 
Regina; VIVA 

 
4.4. KDS Ohrady 
          základný súbor: 

a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, NAUTIK TV, 
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TVA, TOP – TV, ČT 1, ČT 2, MTV, MTV 2, DUNA TV, ATV, MINIMAX, VIVA, VOX, 
Spice Platinum, Discovery Channel, Eurosport, Hallmark, VIASAT EXPLORER, VIASAT 
HISTORY, FILM +, RTL KLUB, PRIMA 

b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 
Regina; VIVA 

 
4.5. KDS Veľké Dvorníky 
          základný súbor: 

a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, NAUTIK TV, 
TVA, TOP – TV, ČT 1, ČT 2, MTV, MTV 2, DUNA TV, ATV, MINIMAX, VIVA, VOX, 
Spice Platinum, Discovery Channel, Eurosport, Hallmark, VIASAT EXPLORER, VIASAT 
HISTORY, FILM +, RTL KLUB, PRIMA 

b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 
Regina; VIVA 

 
 
4.6. KDS Blažov 
          základný súbor: 

a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, NAUTIK TV, 
TVA, TOP – TV, ČT 1, ČT 2, MTV, MTV 2, DUNA TV, ATV, MINIMAX, VIVA, VOX, 
Spice Platinum, Discovery Channel, Eurosport, Hallmark, VIASAT EXPLORER, VIASAT 
HISTORY, FILM +, RTL KLUB, PRIMA 

b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio 
Regina; VIVA“ 

 
4.7. KDS Cífer 
          základný súbor: 

a) televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, TV A, 
NAUTIK TV, ČT 1, ČT 2, PRIMA, ORF 1, MINIMAX, SAT 1, RTL 2, VIVA, 
PRO 7, VOX, ZDF, Discovery Channel, Eurosport, Hallmark, FILM + 

b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, 
Rádio Regina; VIVA 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/459: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/97 v SK: 597-LO/D-
864/2006 zo dňa 05.04.2006 účastníkovi konania (Stavebné bytové družstvo, Žilina) a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 25/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. 
h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: SLOVCABLE, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-11/25.410: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči spoločnosti SLOVCABLE, s.r.o., 
Drieňová 34, 821 02 Bratislava, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 
60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou 
– jej aktuálna ponuka programových služieb je odlišná od tej, ktorá je uvedená v rozhodnutí 
o registrácii retransmisie č. TKR/106/98 zo dňa 13.01.1998 v znení neskorších zmien (rozhodnutie č. 
TKR/106/RZL/935/2004 zo dňa 06.07.2004) a tiež preto, že neoznámila Rade zmenu svojej ponuky 
programových služieb. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/460: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 26/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov 
 
Uznesenie č. 06-11/26.411: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti TATRA TEMEX CABLE, 
a.s., Prešov vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou – jej aktuálna 
ponuka programových služieb je odlišná od tej, ktorá je uvedená v rozhodnutí o registrácii 
retransmisie č. TKR/34/1995 zo dňa 10.05.1995 v znení neskorších zmien (rozhodnutie č. 
TKR/34/RZL/214/20045 zo dňa 06.12.2005) a tiež preto, že neoznámila Rade zmenu svojej ponuky 
programových služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/461: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 27/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: Obec Litava, s.r.o., Litava 
 
Uznesenie č. 06-11/27.412: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti Obec Litava, s.r.o., Litava 
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. z dôvodu, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou – jej aktuálna ponuka 
programových služieb je odlišná od tej, ktorá je uvedená v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. 
TKR/145/1999 zo dňa 28.08.2001 v znení neskorších zmien (rozhodnutie č. TKR/145/RZL/457/2001 
zo dňa 18.12.2001) a tiež preto, že neoznámila Rade zmenu svojej ponuky programových služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/462: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť Obec Litava, s.r.o., Litava 
o začatí správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 28/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
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Prevádzkovateľ retransmisie: DUOSAT spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-11/28.413: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti DUOSAT, spol. s r.o., 
Bratislava vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou – jej aktuálna 
ponuka programových služieb je odlišná od tej, ktorá je uvedená v rozhodnutí o registrácii 
retransmisie č. TKR/28/94 zo dňa 30.11.1994 v znení neskorších zmien (rozhodnutie č. 
TKR/28/RZL/228/2005 zo dňa 20.12.2005) a tiež preto, že neoznámila Rade zmenu svojej ponuky 
programových služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/463: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť DUOSAT, spol. s r.o., 
Bratislava o začatí správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. 
h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 29/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: KROM – SAT spol. s r.o., Krompachy 
 
Uznesenie č. 06-11/29.414: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. začína správne konanie voči spoločnosti KROM – SAT, spol. s.r.o., 
Krompachy vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou – jej aktuálna 
ponuka programových služieb je odlišná od tej, ktorá je uvedená v rozhodnutí o registrácii 
retransmisie č. TKR/48/95 zo dňa 25.09.1995 v znení neskorších zmien (rozhodnutie č. 
TKR/48/RZL/231/2005 zo dňa 20.12.2005) a tiež preto, že neoznámila Rade zmenu svojej ponuky 
programových služieb. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/464: Kancelária Rady písomne upovedomí spoločnosť KROM – SAT, spol. s r.o., 
Krompachy o začatí správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 
písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 30/ 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa 
§ 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona 
č. 195/2000 Z.z. 
Prevádzkovateľ retransmisie: Ing. Michal Jurkovič, Nová Dubnica 
 
Uznesenie č. 06-11/30.415: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konanie 
proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/42 : 
 
Ing. Michal Jurkovič 
Hviezdoslavova 12/12 
018 15 Nová Dubnica 
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z dôvodu možného porušenia: 
 

I. ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade 
s jej registráciou (ponuka programových služieb je odlišná od údajov, uvedených v platnej registrácii 
retransmisie ) 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
II. ustanovenia § 60 ods.1  zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neoznámil Rade   zmenu ponuky 
programových služieb šírených v KDS Nová Dubnica do 15 dní odo dňa vzniku  týchto zmien. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/465: Kancelária Rady oznámi prevádzkovateľovi retransmisie, Ing. Michalovi 
Jurkovičovi, bytom Nová Dubnica,   začiatok správneho konania vo veci možného porušenia § 17 ods. 
1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vyzve ho, aby sa k predmetu veci vyjadril.  
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 31/ 
SK: 651-LO/D-1059/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/97 
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-11/31.416: 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. 651-LO/D-1059/2006 zo dňa 09.05.2006, posúdila oznámenie o 
zmene  registrácie č. TKR/203, doručené Rade z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti 
 
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 
Drieňová 34 
821 02 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 
 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/203 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácií retransmisie č. TKR/203/2002 zo dňa 12.03.2002 v znení neskorších 
zmien sú v plnom znení nasledovné: 
 
1.Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa: 
 
1.1 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1043/TT/2001 zo dňa 18.12.2001 

 hlavná stanica – lokalita: Senica, Robotnícka 58 
1.2  registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1149/2001/OŠDNR 

hlavná stanica – lokalita : Komárno, Eötvösa 43 
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1.3 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1153/2001/OŠDNR 
 hlavná stanica – lokalita : Šaľa, Pázmaňa 55/26 

1.4 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 681/01-TN/KDS zo dňa 10.12.2001 
 hlavná stanica – lokalita : Prievidza, Bakalarska 2 

1.5  registrácie telekomunikačnej činnosti č. 643/01 – TN/KDS zo dňa 03.01.2002 
hlavná stanica – lokalita : Handlová, Námestie Baníkov 7 

1.6 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 1277/2001 – KE/71 zo dňa 16.01.2002 
 hlavná stanica – lokalita : Košice, Zupkova 10 

1.7  registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-886/01 – R zo dňa 29.11.2001 
hlavná stanica  - lokalita : Žiar nad Hronom, SNP 105 

1.8 registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA- 39/2002 zo dňa 14.12.2002 
  hlavná stanica  - lokalita : Ružomberok – Hrbolotová 
1.9 registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-35/2002 zo dňa 14.02.2002 

 hlavná stanica  - lokalita : Ružomberok, A. Bernoláka 6 
 
2. Územný rozsah retransmisie: 
mesto Senica, Komárno, Šaľa, Prievidza, Bojnice, Handlová, Košice, Žiar nad Hronom, Ružomberok    
- mestská časť Hrboltová, Ružomberok 
 
3. Počet prípojok 
 
3.1 Senica   5313 
3.2 Komárno   4359 
3.3 Šaľa   2857 
3.4 Prievidza, Bojnice 8538 
3.5 Handlová   4692 
3.6 Košice   4903 
3.7 Žiar nad Hronom  4610 
3.8 Ružomberok – Hrboltová   100 
3.9 Ružomberok  5617 
 
Celkový počet prípojok 40989 
 
4. Ponuka programových služieb: 
 
 
4.1 KDS Senica 
 
Základná programová ponuka:  
 
-televízne programové služby : STV1, STV2,TV MARKÍZA, TV SENICA, ORF1, ORF2, ČT2; 
 
-rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO REGINA, 

RÁDIO_FM; FUN RADIO, RÁDIO LUMEN, RÁDIO OKEY, 
VIVA, RÁDIO EXPRES; 

 
 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, ORF1, 

Televízia Senica, ORF2, VIVA, VIVA2, RTL2, PRO7,VOX, 
SAT1, SUPER RTL, 3 SAT, ZDF, RTL, EURONEWS, TV5, 
HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL 
PLANET, JETIX, DUNA TV, M2, MUSIC BOX, BLUE 
HUSTLER, REALITY TV, AXN, HBO, HBO2 VIASAT 
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EXPLORER, VIASAT HISTORY, GALAXIE SPORT, FILM+, 
FILM BOX, ÓČKO, NAUTIK TV, MOOOBY TV; 

 
-rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO REGINA, 

RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN,OKEY RÁDIO, 
VIVA, RÁDIO EXPRES; 

 
4.2 KDS Komárno 
 
 
 Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby :  STV1,STV2, TV MARKÍZA, INFOKANÁL, TV2, M1, M2, 

KTV (mestská televízia); 
 
- rozhlasové programové služby :  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO 

REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN, 
RÁDIO OKEY, VIVA, RÁDIO EXPRES; 

 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, KTV 

(mestská televízia) VIVA, RTL2, PRO7, VOX, SAT1, SUPER 
RTL, ZDF, RTL, EURONEWS, ORF1, KABEL 1, RAI UNO, 
TV5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL 
PLANET, JETIX, DUNA TV, M1, M2, MUSIC BOX, 3SAT, 
VIVA2, RAI DUO, HBO ,HBO2, AXN, VIASAT 
EXPLORER, VIASAT HISTORY, GALAXIE 
SPORT,SPEKTRUM, FILM +, FILM BOX, ÓČKO, NAUTIK 
TV, MOOOBY TV; 

 
- rozhlasové programové služby :  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO 

REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN, 
RÁDIO OKEY, VIVA, RÁDIO EXPRES; 

 
4.3 KDS Šaľa 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby : STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT1, RTL, M1;   
 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO 

REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO REGINA, 
RÁDIO LUMEN, RÁDIO OKEY, VIVA, RÁDIO EXPRES; 

 
 
 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, VIVA, 

RTL2, ORF1, SUPER RTL, PRO7, RTL, SAT1, EURONEWS, 
TV5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL 
PLANET, JETIX, DUNA TV, M1, M2, MUSIC BOX, TV 
ZOBOR, SPEKTRUM, AXN, VIVA2, HBO, HBO2, VIASAT 
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EXPLORER, VIASAT HISTORY, GALAXIE SPORT, FILM 
+, FILM BOX, ÓČKO, NAUTIK TV, MOOOBY TV; 

 
- rozhlasové programové služby:   SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO 

REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN, 
RÁDIO OKEY, VIVA, RÁDIO EXPRES; 

 
 
4.4 KDS Prievidza, Bojnice 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, AVT, ČT1, ČT2, 

VIVA, RTL2, SUPER RTL, PRO7, RTL, SAT1, EURONEWS, 
TV5, 3TV, TV PD, AVT, HALLMARK, EUROSPORT, 
DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, DUNA TV, M1, 
M2, RAI UNO, ARTE, MUSIC BOX, BLUE HUSTLER, 
SPEKTRUM, AXN, HBO, VIASAT EXPLORER, VIASAT 
HISTORY, GALAXIE SPORT, FILM+, FILM BOX, ÓČKO, 
NAUTIK TV, MOOOBY TV; 

 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO 

REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN, 
RÁDIO OKEY, VIVA, RÁDIO EXPRES; 

 
 
 
4.5 KDS Handlová 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TV HANDLOVÁ, PRO7, 

INFOKANÁL, RTL; 
 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO 

REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN, 
RÁDIO OKEY, VIVA, RÁDIO EXPRES; 

 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, VIVA, 

VIVA2, RTL2, SUPER RTL, PRO7, RTL, SAT1, 
EURONEWS, VOX, TV5, HALLMARK, EUROSPORT, 
KINDERKANAL, RAI UNO, DISCOVERY, ANIMAL 
PLANET, JETIX, DUNA TV, M2, MUSIC BOX, BLUE 
HUSTLER, RAI DUO, SPEKTRUM, AXN, 3 SAT, ARTE, 
HBO, VIASAT HISTORY,VIASAT EXPLORER, GALAXIE 
SPORT, FILM +, FILM BOX, ÓČKO, NAUTIK TV, 
MOOOBY TV; 

 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO 

REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN, 
RÁDIO OKEY, VIVA, RÁDIO EXPRES; 
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4.6 KDS Košice 
 
Základná programová ponuka: 
 
-televízne programové služby:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, PRO7, M1, TELEPRIOR, 

TV NAŠA; 
 
-rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO 

REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN, 
RÁDIO OKEY, VIVA, RÁDIO EXPRES; 

 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, VIVA, 

VIVA2, RTL2, SUPER RTL, PRO7, RTL, SAT1, 
EURONEWS, VOX, TV5, HALLMARK, EUROSPORT, 
VOX, KINDERKANAL, RAI UNO, DISCOVERY, ANIMAL 
PLANET, JETIX, DUNA TV,M1,TELEPRIOR, M2, MUSIC 
BOX, SPEKTRUM, AXN, 3 SAT,HBO, HBO2, VIASAT 
EXPLORER, VIASAT HISTORY, GALAXIE SPORT, 
FILM+, FILM BOX, ÓČKO,  NAUTIK TV, MOOOBY TV; 

 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO 

REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN, 
RÁDIO OKEY, VIVA, RÁDIO EXPRES; 

 
 
4.7 KDS Žiar nad Hronom 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, INFOKANÁL - AVT; 
 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO 

REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN, 
RÁDIO OKEY, VIVA, RÁDIO EXPRES; 

 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, VIVA, 

RTL2, PRO7, RTL, SAT1, KINDERKANAL, EURONEWS, 
TV5, HALLMARK, EUROSPORT, INFOKANÁL – AVT, 
DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, DUNA TV, M2, 
MUSIC BOX, BLUE HUSTLER, SPEKTRUM, AXN, 3 SAT, 
HBO, VIASAT EXPLORER, VIASAT HISTORY, GALAXIE 
SPORT, FILM+, FILM BOX, ÓČKO, NAUTIK TV, 
MOOOBY TV; 

 
 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO 

REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN, 
RÁDIO OKEY, VIVA, RÁDIO EXPRES; 
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4.8 KDS Ružomberok – mestská časť Hrboltová 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, VIVA, 

RTL2, RTL, SAT1, 3SAT, VOX, KABEL1, TV5, 
HALLMARK, EUROSPORT, DICOVERY, ANIMAL 
PLANET, JETIX, DUNA TV, M2, PRO7, SUPER RTL; 

 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO 

REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN, 
RÁDIO OKEY, VIVA, RÁDIO EXPRES; 

 
Rozšírená programová ponuka 
  
 
4.9 KDS Ružomberok 
 
Základná programová ponuka 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, ČT1, JOJ, 3SAT; 
 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO 

REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN, 
RÁDIO OKEY, VIVA, RÁDIO EXPRES; 

 
 
Rozšírená programová ponuka: 
 
- televízne programové služby:  STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, VIVA, 

SUPER RTL, PRO7, RTL, SAT1, EURONEWS, RAI UNO, 3 
SAT, VOX, M2, KABEL1, TV5, HALLMARK, 
EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, JETIX, 
DUNA TV, MUSIC BOX, BLUE HUSTLER, SPEKTRUM, 
AXN, RTL2, ARTE, VIVA2, HBO, VIASAT EXPLORER, 
VIASAT HISTORY, GALAXIE SPORT, FILM+, FILM BOX, 
ÓČKO, NAUTIK TV, MOOOBY TV; 

 
 
- rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: RÁDIO DEVÍN, RÁDIO 

REGINA, RÁDIO_FM; FUN RÁDIO, RÁDIO LUMEN, 
RÁDIO OKEY, VIVA, RÁDIO EXPRES; 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/466: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/203/2002 v správnom konaní č. 651-LO/D-1059/2006 zo dňa 09.05.2006, zašle ho účastníkovi 
konania, DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 32/ 
SK: 653-LO/O-2480/2005 zo dňa 23.12.2005 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. – návrh na zastavenie 
správneho konania 
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ÚK: CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice 
 
Uznesenie č. 06-11/32.417: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 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.653-LO/O-2480/2005 zo dňa 23.12.2005 vo 
veci možného porušenia § 16 písm. o) zák. č. 308/2000 Z. z., vedenom voči účastníkovi konania: 
 
CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
Jesenského 10 
040 01 Košice 
 
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. 653-LO/O-2480/2005 z dôvodu, že účastník konania na výzvu Rady písomne 
preukázal splnenie povinnosti uloženej § 16 písm. o) zákonom č. 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. 06-11/467: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 653-LO/O-
2480/2005 účastníkovi konania, CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Košice. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 33/ 
SK: 495-LO/O-676/2005 zo dňa 22.12.2005 
vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. – návrh na zastavenie 
správneho konania 
ÚK: TV Poprad, s.r.o., Poprad 
 
Uznesenie č. 06-11/33.418: 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.495-
LO/O-676/2005 zo dňa 22.12.2005, vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zák. č. 308/2000 Z. z., 
vedenom voči účastníkovi konania: 
 
TV Poprad, s.r.o. 
Podtatranská 1 
058 01 Poprad 
 
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 
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zastavuje 

 
správne konanie č. 495-LO/O-676/2005 z dôvodu, že účastník konania na výzvu Rady písomne 
preukázal splnenie povinnosti uloženej § 16 písm. o) zákonom č. 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. 06-11/468: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 495-LO/O-
676/2005 účastníkovi konania, TV Poprad, s.r.o., Poprad. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 34/ 
SK: 650-LO/D-1023/2006 zo dňa 17.05.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/153 z dôvodu predĺženia vysielania v pilotnom projekte 
digitálneho televízneho terestriálneho vysielania 
ÚK: AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 06-11/34.419: 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. 650-LO/D-1023/2006 zo dňa 17.05.2006,   posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. T/153 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona 308/2000 Z. z. 
účastníka konania: 
 
AZTV, spol. s r.o. 
Strieborné nám. 2 
974 01 Banská Bystrica 
 
z dôvodu zmeny jazyka vysielania 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. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., 

 
mení 

 
licenciu č. T/153 na televízne vysielanie nasledovne: 

 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/153/2002 zo dňa 05.11.2002 v znení neskorších zmien 
a doplnkov sa menia a znejú takto: 

1. V čl. IV sa v bode 1 časť textu mení a znie:  
,,1.        Frekvencia:  časť multiplexu 59.kanál 
             Lokalita:  Banská Bystrica/ Zvolen  
  Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 30.06.2007“ 

Zvyšok textu zostáva bez zmien.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/469: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 650-LO/D-
1023/2006, zašle ho účastníkovi konania, AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica a vyzve ho na zaplatenie 
správneho poplatku. 
T: 06.07.2006          Z: LO 
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K bodu 35/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 44/2006/TV o monitorovaní televíznej stanice MUSIC BOX/NAŠA 
(monitorovaný deň: 30.3.2006    ) 
Vysielateľ: CREA TV, s.r.o., Košice      číslo licencie: T/152 
 
Uznesenie č. 06-11/35.420: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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. 
44/2006/TV z monitorovania vysielania MUSIC BOX a NAŠA začína správne konanie voči 
spoločnosti CREA TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti s tým, že dňa 30.3.2006 odvysielal informácie o možnosti prenájmu multifunkčných ihrísk 
s umelým trávnikom, ktoré mohli byť reklamou podľa ustanovenia § 32 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z. bez zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/470: 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: 20.06.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-11/35.421: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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. 
44/2006/TV z monitorovania vysielania MUSIC BOX a NAŠA začína správne konanie voči 
spoločnosti CREA TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z. v 
súvislosti s tým, že vo svojom vysielaní dňa 30.3.2006 nezabezpečil, aby programy týkajúce sa 
volebnej kampane pred voľbami primátora Košíc boli zreteľne označené a oddelené od ostatných 
relácií odvysielaním oznamu, že ide o platenú politickú reklamu tak, ako to ustanovuje § 30 ods. 4 
zákona 346/1990 Z. z. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/471: 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: 20.06.2006          Z: PKO 
 
K bodu 36/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.895/74-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu NOVINY  zo dňa 17.3.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.895/74-2006   smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-11/36.422: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažností č. 895/74-2006 smerujúcej voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. začína 
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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 tým, že v spravodajskom programe NOVINY odvysielal dňa 17.03.2006 
príspevok informujúci o vlkoch na východnom Slovensku, v ktorom mohli byť použité obrazové 
príspevky šokujúceho charakteru v rozsahu, ktorý nebol nevyhnutný pre pochopenie informácie 
vyplývajúcej z predmetného príspevku, a ktorý by, vzhľadom na danú skutočnosť, mohol 
odôvodňovať nesprávne uplatnenie Jednotného systému označovania programov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/472: 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: 20.06.2006          Z: PKO 
 
 
Uznesenie č. 06-11/36.423: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 895/74-2006, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s. r. o., Bratislava a 
uznala sťažnosť v zmysle § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/473: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.906/75-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu VyVolení 2  zo dňa  5.4.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.906/75-2006   smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-11/37.424: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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. 906/75-2006 začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV, s.r.o. vo veci 
možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 05.04.2006 o cca 
20.30 hod. odvysielal v programe Vyvolení 2 informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej 
reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/474: 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: 20.06.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-11/475: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
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K bodu 38/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1077/82-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny - príspevok Nová relácia  z 27.04.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1077/82-2006  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-11/38.425: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n/ 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. 1077/82-2006 začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA 
s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
27.4.2006 o cca 19.00 hod. odvysielal v spravodajskom programe Televízne noviny príspevok  Nová 
relácia, v ktorom odzneli informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 ods. 13 
zákona č. 308/2000 Z. z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/476: 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: 20.06.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-11/477: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 39/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1078/83-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny - príspevok Boj o lásku začína  z 28.04.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1078/83-2006  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-11/39.426: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n/ 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. 1078/83-2006 začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA 
s r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 
28.4.2006 o cca 19.00 hod. odvysielal v spravodajskom programe Televízne noviny príspevok  Boj 
o lásku začína, v ktorom odzneli informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy podľa § 32 
ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/478: 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: 20.06.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-11/479: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
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K bodu 40/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.630/53-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Správy TA3 zo dňa 7.3.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.630/53-2006 smerujúcej proti vysielaniu TA3 
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o., Bratislava     číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 06-11/40.427: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 630/53-2006 smerujúcej voči televízii TA3 začína správne konanie voči 
vysielateľovi C.E.N spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 7.3.2006 o cca 18:07 hod. v programe Správy odvysielal príspevok 
informujúci o odvolaní hlavného kontrolóra Banskej Bystrice, v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu 
objektívnosti a nestrannosti.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/480: 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: 20.06.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-11/481: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.720/60-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Noviny JOJ zo dňa 16.3.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.720/60-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-11/41.428: 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. 
720/60-2006, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. a uznala sťažnosť, 
v časti týkajúcej sa príspevku v Televíznych novinách TV Markíza, v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 
Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/482: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
 
 
Uznesenie č. 06-11/41.429: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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. 720/60-2006 smerujúcej voči vysielateľom: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. 
s.r.o. a MAC TV, s.r.o. začína správne konanie voči vysielateľovi spoločnosti MAC TV, s.r.o. vo 
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veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 16.3.2006 
odvysielal v programe Noviny TV JOJ informácie, ktoré mohli naplniť definíciu skrytej reklamy 
podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/483: 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: 20.06.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-11/484: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 20.06.2006          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 06-11/41.430: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný 
podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnosti (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. 720/60-2006, 
vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o. a uznala sťažnosť v časti týkajúcej 
programu Komisár Rex v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/485: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 860/70-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri, reportáž „V Senici sa nezabíja“, zo dňa 20. 3. 2006) 
Správa o šetrení sťažností č. 860/70-2006  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 06-11/42.431: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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. 860/70-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi na základe 
zákona Slovenskej televízii vo veci možného porušenia § 16 písm. a) zákona  č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že dňa 20.03.2006 odvysielal v rámci programu Reportéri reportáž pod názvom 
V Senici sa nezabíja,  v ktorej 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. 06-11/486: 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: 20.06.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-11/487: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
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K bodu 43/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 45/06/TV o monitorovaní vysielania STUDIO PLUS TV 
(monitorované dni:  23. a 26.4.2006) 
Vysielateľ: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder  číslo licencie: T/42 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 06-11/43.432: 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. 45/2006/TV z monitorovania televízie 
STUDIO PLUS TV konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 23. a 26.04.2006 vysielateľa 
František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder, s licenciou č. T/42  nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/488: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (František Kováts – STUDIO PLUS TV, 
Veľký Meder) uznesenie Rady. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 44/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.48/06/TV o monitorovaní vysielania Informačný mesačník SBD III. Košice 
(monitorovaný deň: 24.3., 31.3.2006) 
Vysielateľ: SBD III. Košice       číslo licencie: T/36 
 
Uznesenie č. 06-11/44.433: 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. 48/2006/TV o monitorovaní 
Informačného mesačníka SBD III. Košice konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 24. 
a 31.03.2006 vysielateľa SBD III. Košice, s licenciou č. T/36  nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/489: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (SBD III. Košice) uznesenie Rady. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 45/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 912/76-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Reportéri z 3.4.2006, reportáž Čestný občan ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 912/76-2006  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 06-11/45.434: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“), ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 912/76-2006, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona a 
uznala sťažnosť v zmysle § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/490: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
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T: 15.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 46/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosti č. 852/68-2006 a 851/69-2006    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Pod lampou zo dňa 30. 3. 2006) 
Správa o šetrení sťažností č. 852/68-2006 a 851/69-2006 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej 
televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 06-11/46.435: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n ) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažností č. 852/68-2006 a 851/69-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi 
na základe zákona Slovenskej televízii vo veci možného porušenia § 16 písm. a) zákona  č. 308/2000 
Z. z. v súvislosti s tým, že v programe Pod lampou zo dňa 30.3.2006 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. 06-11/491: 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: 20.06.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-11/492: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 47/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 635/56-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Počasie. Ako bude s Mokrým? zo dňa 12.3.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 635/56-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. Blatné    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-11/47.436: 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. 
635/56-2006, 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. 06-11/493: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 48/ 
Kontrolný monitoring 
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Správa č46/06/TV o monitorovaní vysielania ATV-Žiar nad Hronom 
(monitorovaný deň: 13.2.2006) 
Vysielateľ: SEWARE multimédiá, v.o.s., Žiar nad Hronom   číslo licencie: T/91 
 
Uznesenie č. 06-11/48.437: 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. 46/2006/TV o monitorovaní televíznej 
programovej služby ATV – Žiar nad Hronom konštatovala, že v monitorovanom vysielaní zo dňa 
13.02.2006 vysielateľa SEWARE multimédiá, v. o. s., s licenciou č. T/91  nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/494: Kancelária Rady zašle vysielateľovi SEWARE multimédiá, v. o. s. uznesenie 
rady. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 49/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty  
SK č.: 25-PgO/O-563/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: Správa č. 3/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „SHS 2“, 06.01.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 06-11/49.438: 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. 25-PgO/O-563/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona,   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že zaradil reklamu počas programu Slovensko hľadá Superstar 2, ktorý bol vysielaný dňa 06.01.2006 
o cca 20.00 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 4.000.000,– Sk, slovom štyrimilióny 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. 
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Úloha č. 06-11/495: 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: 06.07.2006          Z: PKO 
 
K bodu 50/ 
Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 502-PgO/O-572/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: Správa č. 8/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „SHS 2“, 30.12.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 06-11/50.439: 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. 502-PgO/O-572/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona,   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že zaradil reklamu počas programu Slovensko hľadá Superstar 2, ktorý bol vysielaný dňa 30.12.2005 
o cca 20.00 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 4.000.000,– Sk, slovom štyrimilióny 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. 06-11/496: 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: 06.07.2006          Z: PKO 
 
K bodu 51/ 
Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 26-PgO/O-564/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: Správa 6/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „SHS 2“, 13.01.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona         
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Uznesenie č. 06-11/51.440: 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. 26-PgO/O-564/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona,   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že zaradil reklamu počas programu Slovensko hľadá Superstar 2, ktorý bol vysielaný dňa 13.01.2006 
o cca 20.00 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 4.000.000,– Sk, slovom štyrimilióny 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. 06-11/497: 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: 06.07.2006          Z: PKO 
 
K bodu 52/ 
Návrh na uloženie sankcií – pokút a upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 562-PgO/O-972/2006 zo dňa 21.03.2006 
Doplnenie: Správa č. 27/2006/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ  
(dodržiavanie § 20 ods. 3 až 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Vyvolení 2“, 05.02.2006) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-11/52.441: 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. 562-PgO/P-972/2006 spoločnosť MAC TV s.r.o. 
 
 
 

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

tým, 
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že dňa 5.2.2006 o cca 20.05 hod. odvysielal program Vyvolení 2, 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 1.000.000,– Sk, slovom jedenmilión 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 5.2.2006 o cca 20.05 hod. odvysielal program Vyvolení bez zohľadnenia vekovej vhodnosti pri 
jeho zaradení do vysielania, 
 

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

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

tým, 
 
že dňa 5.2.2006 o cca 20.05 hod. odvysielal program Vyvolení 2, pri ktorom neuplatnil Jednotný 
systém označovania programov v súlade s podmienkami, ktoré podľa ustanovenia § 20 ods. 6 zákona 
č. 308/2000 Z.z. určila Rada, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,–Sk, slovom jednostotisíc slovenských 
korún. 
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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. 06-11/498: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií – pokút a upozornenia na porušenie zákona 
a doručí ho účastníkovi konania spoločnosti MAC TV s. r. o.,  Blatné 
T: 06.07.2006          Z: PKO 
 
K bodu 53/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 512-PgO/O-657/2006 zo dňa 07.02.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1582/181-2005  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: „Črepiny – Skrytá reklama“, 11.07.2005) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-11/53.442: 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. 512-PgO/O-1781/2005 MAC TV s.r.o. 
 

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

tým, 
 
že dňa 11.7.2005 odvysielal v rámci programu Črepiny informácie, ktoré naplnili definíciu skrytej 
reklamy podľa § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 5 
písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z., vo výške 150.000,– , jednostopäťdesiattísíc 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. pokuta je 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. 06-11/499: 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.  
T: 06.07.2006          Z: PKO 
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Úloha č. 06-11/500: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
 
Rôzne/ 
1. Priebežné výsledky monitoringu STV, TV Markíza, JOJ, TA3, Slovenský rozhlas, Rádio Viva, 
Rádio EXPRES,  Rádio OKEY v období  volieb do NR SR 
(Monitorované obdobie: 27.5.2006-4.6.2006) 
 
Rada zobrala na vedomie priebežné výsledky monitoringu vybraných rozhlasových a televíznych 
staníc v období volieb do NR SR (monitorované obdobie: 27.5.-4.6.2006) a prijala nasledovné 
uznesenia:  
 
Uznesenie č. 06-11/54.443: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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. 1 
o  monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu v období volieb do NR SR začína správne konanie 
voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskému rozhlasu vo veci možného porušenia § 16 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti v programoch 
Rádiožurnál zo dňa 29.5.2006 o cca 12:00 hod., 1.6.2006 o 12:00 a 18:00 hod. a 4.6.2006 o cca 18:00 
tým, že v nich boli prezentované výsledky prieskumu volebných preferencií iba vybraných politických 
subjektov kandidujúcich do Národnej rady Slovenskej republiky.  
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 06-11/501: 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: 20.6.2006                                                                           Z: PKO 

Uznesenie č. 06-11/54.444 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. n) 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. 1 o  monitorovaní vysielania 
Slovenskej televízie v období volieb do NR SR začína správne konanie voči vysielateľovi na základe 
zákona Slovenskej televízii vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti v programe Správy STV zo dňa 1.6.2006 
tým, že v ňom boli prezentované výsledky prieskumu volebných preferencií iba vybraných politických 
subjektov kandidujúcich do Národnej rady Slovenskej republiky.  
  
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/502: 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: 20.6.2006                                                                           Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-11/54.445: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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. 1 
o  monitorovaní vysielania televízie JOJ v období volieb do NR SR začína správne konanie voči 
vysielateľovi MAC TV, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
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v súvislosti s nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti v programoch Noviny z dní 1.6.2006 
a 3.6.2006 tým, že v nich boli prezentované výsledky prieskumu volebných preferencií iba vybraných 
politických subjektov kandidujúcich do Národnej rady Slovenskej republiky.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/503: 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: 20.6.2006                                                                          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-11/54.446: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. n) 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. 1 
o  monitorovaní vysielania televízie JOJ v období volieb do NR SR začína správne konanie voči 
vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s odvysielaním diskusných relácií Box so zástupcami kandidujúcich politických strán 
v dňoch 23.5.2006 a 30.5.2006 bez toho, aby ich zaradenie do programovej štruktúry na toto obdobie 
schválila Rada pre vysielanie a retransmisiu tak, ako to požaduje ustanovenie § 24 ods. 5 zákona č. 
333/2004 Z. z.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

Úloha č. 06-11/504: 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: 20.6.2006                                                                           Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-11/54.446: 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 podkladov k obsahu programu Parlamentné voľby 
2006 odvysielaného Slovenským rozhlasom dňa 27.5.2006 konštatovala, že v monitorovanom 
programe  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/505: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Slovenský rozhlas) uznesenie rady. 
T: 15.06.2006          Z: PgO 
 
2.  Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm. l/ 
a § 22 až 28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransimisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách za 1.štvrťrok 2006 
 

Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o štatistike o odvysielanom programe 
televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm.l/ a § 22 až 28 zákona č. 308/2000 Z.z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 1.štvrťrok 2006. 
 
3.Pracovná cesta: Workshop „Interactive content and convergence; implications for the 
information society“, miesto konania: Brusel, Belgicko 
 
Uznesenie č. 06-11/54.447: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom na pracovnú 
cestu na workshop „Interactive content and convergence; implications for the information society“ 
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v Bruseli /Belgicko/ dňa 03.07.2006 a súhlasí s uskutočnením tejto pracovnej cesty podľa 
predloženého návrhu pracovníkom kancelárie Rady, JUDr. Igorom Chovanom. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/503: Kancelária Rady zabezpečí pracovnú cestu obvyklým spôsobom. 
T: bezodkladne         Z:  
 
4. Informácia o odvodoch poistného členov Rady 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o odvodoch členov Rady a ukladá 
úlohy pre PKO a OEV. 
 
Úloha č. 06-11/506: Zabezpečovať priebežne novelizáciu zákona o vysielaní a retransmisii v súlade 
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
T: priebežne         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-11/507: V súčinnosti s príslušnou pobočkou Sociálnej poisťovne zabezpečiť vrátenie 
preplatku poistného členom Rady a Kancelárii Rady. 
T: ihneď         Z: OEV 
 
 
V Bratislave, 06.06.2006 

 
 
 
 
 
 
 
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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