
Zápisnica č. 12/2006 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 20. 06. 2006  

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 521-LO/D-431/2006 zo dňa 15.02.2006  
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/41 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb v KDS a z dôvodu zmeny počtu pripojených účastníkov v jednotlivých KDS  
ÚK: KATES Káblové televízne systémy, s.r.o., Považská Bystrica 
 
3/ Sťažnosť č. 100 - 1064/2006  zo dňa  23.05.2006 
vo veci zaradenia programových služieb v programovej ponuke prevádzkovateľa  bez  
predchádzajúceho schválenia Rady  
Proti  prevádzkovateľovi retransmisie: e-Net, s.r.o., Senec 
Sťažovateľ: právnická osoba  
 
4/ Sťažnosť č. 99 - 1118/2006 zo dňa 30.05.2006 
vo veci neuzatvorenie zmluvy  s organizáciami kolektívnej správy práv, spravujúcimi práva 
k predmetom ochrany, ktoré prevádzkovateľ používa 
Proti prevádzkovateľovi retransmisie: Slovak Telecom, a.s., Bratislava 
Sťažovateľ: právnická osoba 
 
5/ Sťažnosť č. 88 - 1034/2006 zo dňa 04.05.2006 
vo veci zmeny  v ponuke programových služieb, zaradenia „porno stanice“, nečitateľnosti teletextu 
vysielateľov, opätovného zaradenia programovej stanice NOVA do programovej ponuky 
prevádzkovateľa 
Proti  prevádzkovateľovi retransmisie: SATRO, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: fyzická osoba  
 
6/ SK: 691-LO/D-1086/2006  zo dňa 26.05.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  č. T/39 (predĺženie licencie na televízne 
terestriálne digitálne vysielanie v pilotnom projekte DVB-T) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
 
7/ SK: 675-LO/D-1105/2006 zo dňa 29.5.2006 
 vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/179  
(zmena ponuky programových služieb, zmeny počtu prípojok, rozšírenie územného rozsahu 
retransmisie o KDS Rimavská Sobota)  
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec 
 
8/ SK: 687-LO/d-975/2006 zo dňa 25.04.2006 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/220 (zmena ponuky programových služieb 
a zmeny počtu prípojok) 
ÚK: Vladimír Dupkala, Handlová 
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9/ SK: 685-LO/D-1170/2006 zo dňa 7.06.2006 
vo veci návrhu na udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/55  
ÚK: RÁDIOMÉDIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom  
        Vladimír Foglton, Hlohovec 
ÚP: 11.30 hod. 
 
10/ SK: 686-LO/D-1056/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.15 hod. 
 
11/ SK: 689-LO/D-1052/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/81 
ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Bratislava 
ÚP: 10.15 hod. 
 
12/ SK: 690-LO/D-1047/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/47 
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava 
ÚP: 10.15 hod. 
 
13/ SK: 643-LO/D-1068/2006 zo dňa 10.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/54 
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov 
ÚP: 10.15 hod. 
 
14/ 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 
ÚP: 10.00 hod. 
 
15/ 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 
ÚP: 10.00 hod. 
 
16/ SK: 676-LO/D-1172/2006 zo dňa 08.06.2006 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: City TV, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 11.45 hod. 
 
17/ SK: 680-LO/D-1116/2006 zo dňa 30.05.2006 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/155 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY, s.r.o., Bratislava 
 
18/ SK: 681-LO/D-1117/2006 zo dňa 30.05.2006 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/217 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY, s.r.o., Bratislava 
 
19/ SK: 682-LO/D-1115/2006 zo dňa 30.05.2006 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 11.20 hod. 
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20/ SK: 683-LO/D-1114/2006 zo dňa 30.05.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., Bratislava 
 
21/ SK: 678-LO/O-1133/2006 zo dňa 03.05.2006 
vo veci možného uloženia sankcie z dôvodu neoprávneného prevádzkovania retransmisie 
ÚK: T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava  
ÚP: 10.40 hod. 
 
22/ SK: 677-LO/O-1132/2006 zo dňa 02.05.2006 
vo veci možného uloženia sankcie z dôvodu neoprávneného prevádzkovania retransmisie 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
ÚP: 11.00 hod. 
 
23/ SK: 567-LO/D-722/2006 zo dňa 22.03.2006 
vo veci zmeny licencie č. T/166 
ÚK: European Television – medicus, a.s., Bratislava 
 
24/ SK: 648-LO/D-1091/2006 zo dňa 26.05.2006 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti frekvencií v systéme DVB – T 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
  
25/ SK: 520-LO/D-455/2006 zo dňa 17.02.2006 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava 
 
26/ SK: 688-LO/D-992/2006 zo dňa 26.04.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/41 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
27/ SK: 693-LO/D-1179/2006 zo dňa 07.06.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/75 – predĺženie vysielania v DVB-T 
ÚK: Rádio Lumen, s.r.o., Banská Bystrica 
 
28/ SK: 692-LO/D-1128/2006 zo dňa 31.05.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  č. T/125 (predĺženie licencie na televízne 
terestriálne digitálne vysielanie v pilotnom projekte DVB-T) 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava 
 
29/ SK: 613-LO/D-997/2006 zo dňa 26.04.2006  
vo veci zmeny licencie č. T/176 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny územného rozsahu 
vysielania, rozšírenie o vysielanie prostredníctvom KDS spoločnosti  TV COM, s.r.o., Svätý Jur 
a spol. SATRO, s.r.o., Bratislava 
ÚK: TV Focus, s. r. o., Bratislava 
       
30/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 49/2006/TV o monitorovaní STV  
(monitorovaný program – MSĽH 2006) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
31/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1080/86-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie reklamy Orange z 10.5.2006 počas hokejového zápasu Švédsko-Fínsko) 
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Správa o šetrení sťažnosti č. 1080/86-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
32/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1090/87-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu XXL zo dňa 4.3.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1090/87-2006  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
33/ Kontrolný monitoring 
Správa č.50/06/TV o monitorovaní SKV 1  
(monitorované dni: 5. a 12. 5. 2006) 
Vysielateľ: Matús Marián,  Strojárska 1832/93, Snina    číslo licencie: T/30 
 
34/ Kontrolný monitoring 
Správa č.52/06/TV o monitorovaní vysielania TV Marika 
(monitorovaný deň: 24.4. a 28.4.2006) 
Vysielateľ:  MANIN PB s.r.o. Považská Bystrica    číslo licencie: T/165 
 
35/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 763/66-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Regionálny denník zo dňa 2. 3. 2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 763/66-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona    
 
36/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 739/61-2006 zo dňa 22.3.2006    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 21.3.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 739/61-2006  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
37/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 899/72-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Komisár Rex a Sprevádzač duší zo dňa 7.4.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 899/72-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie a TV 
Markíza 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
38/ Návrh na uloženie sankcie – pokuty, resp. návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 552-PgO/O-908/2006 zo dňa 7.3.2006 
Doplnenie: Správa č. 20/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Ticho, 28.12.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                
 
39/ Návrh na uloženie sankcií – upozornení na porušenie zákona 
SK č.: 489-PgO/O-134/2006 zo dňa 20.12.2006 
Doplnenie: Priebežné výsledky monitoringu rádia TWIST v období volebnej kampane, moratória, 
a volieb do orgánov samosprávnych krajov 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Aktuálne s..., 22.11.2005, 23.11.2005 a 6.12.2005) 
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/70 
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40/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 548-PgO/O-807/2006 zo dňa 21.02.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2762/315-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Črepiny, 7.11.2005) 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
 
41/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 556-PgO/O-916/2006 zo dňa 7.3.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3043/368-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorované programy/dni: Správy, 5.12.2005) 
ÚK: C. E. N., s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/125 
 
42/ Návrh na uloženie sankcií – upozornenia na porušenie zákona, resp. návrh na zastavenie konania 
SK č.: 503-PgO/O-565/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2886/330-2005 
(dodržiavanie § 32 ods. 10 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Kreslo pre primátora, 25.11.2005 a 26.11.2005) 
ÚK: NTVS, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom     číslo licencie: T/174 
 
43/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 511-PgO/O-656/2006 zo dňa 07.02.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2717/309-2005 
(dodržiavanie § 32 ods. 7 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: videotext, 07.11.2005) 
ÚK: Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov     číslo licencie: T/92 
 
44/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 514-PgO/O-659/2006 zo dňa 7.2.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2945/337-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy STV, 14.11.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                
 
45/ Návrh na uloženie sankcií – pokút 
SK č.: 553-PgO/O-910/2006 zo dňa 7.3.2006 
Doplnenie: Správa č. 23/2006/TV 
(dodržiavanie § 16 písm. k) a § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Múmia sa vracia, Z pekla, Akty X, 12.2.2006 a 16.2.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                
 
46/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 565-PgO/O-976/2006 zo dňa 21.3.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2/2-2006, 3164/372-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorované programy/dni: Správy, 16.12.2005) 
ÚK: C. E. N., s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/125 
 
47/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 542-PgO/O-800/2006 zo dňa 21.2.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2985/355-2005, 3033/363-2005, 3057/361-2005 smerujúcich 
proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy STV, 17.11.2005) 
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ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                
 
48/ Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 547-PgO/O-806/2006 zo dňa 21.2.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3119/370-2005  
(dodržiavanie § 32 ods. 10 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: platená politická reklama 11.11.2005) 
ÚK: ELEKTRO CENTRUM, spol. s r.o., Považská Bystrica   číslo licencie: T/156 
 
49/ Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 477-PgO/O-115/2005 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa č. 139/05/TV o podiele európskych diel, európskej nezávislej produkcie 
a programov vo verejnom záujme vo vysielaní plnoformátových televízií Markíza, TV JOJ a STV 
(dodržiavanie § 27 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: celé vysielanie, 1.9.2005 – 30.9.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                
 
50/ Rôzne 
 
Rozdelenie ústnych pojednávaní 
1/ RÁDIO KIKS, s.r.o., Michalovce      10:00 hod. 
2/ Ragtime, spol. s r.o., Bratislava      10:15 hod. 
    TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
    A.W.G. spol. s r.o., Bratislava 
    Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov 
3/ T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava      10:40 hod. 
4/ Orange Slovensko, a.s., Bratislava      11:00 hod. 
5/ PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., Bratislava  11:20 hod. 
6/ RÁDIOMÉDIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom     11:30 hod. 
    Vladimír Foglton, Hlohovec 
7/ City TV, s.r.o., Bratislava       11:45 hod. 
 
 

************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 507 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
zasadnutia Rady sú splnené.  
 
Uznesenie č. 06-12/1.448: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 521-LO/D-431/2006 zo dňa 15.02.2006  
vo veci žiadosti  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/41 z dôvodu zmeny ponuky programových 
služieb v KDS a z dôvodu zmeny počtu pripojených účastníkov v jednotlivých KDS  
ÚK: KATES Káblové televízne systémy, s.r.o., Považská Bystrica 
 
Uznesenie č. 06-12/2.449: 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. 674-LO/D-1096/2006 zo dňa 26.05.2006, posúdila  
žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/41 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v 
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KDS Považská Bystrica, Prečín, Domaniža, Udiča a z dôvodu zmeny počtu pripojených účastníkov 
v jednotlivých KDS,  účastníka  konania: 
 
KATES Káblové televízne systémy, s.r.o. 
Rozkvet 2076/161-55 
017 01 Považská Bystrica 
 
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/41 takto: 
 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/41/1995 zo dňa 21.06.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien sa menia nasledovne:  
1. Bod 3. Počet prípojok  sa mení a znie:  
        „Považská Bystrica a priľahlé časti:   4015  
      Domaniža, Sádočné:     353 
      Prečín       246 
      Udiča       287 
      Dolná Maríková, Hatné, Klieština   520   
     Počet prípojok celkom je:                   5421  
 
2. Bod  4. Ponuka programových služieb sa mení  v časti 4.1-4.3 a 4.5 takto:  

„4.1 KDS Považská Bystrica 
a) základný súbor:   

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3,  ČT 1, ČT 2,  
Prima, TV 5, CNN, BBC World, TV Považie, TV Marika   

 
 rozhlasové program. služby:   Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio Žilina, Rádio OKEY, 
Rádio EXPRES, FUN RADIO  

b) rozšírený súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3,  ČT 1, ČT 2, 

Prima, TV 5, CNN, BBC World, TV Považie, TV 
Marika, VIVA, ARD1, ORF1, Cartoon Network/TSM, 
Discovery, VOX, PRO 7, MusicBox, Eurosport, RTL, 
Galaxia Sport, Hallmark, Spektrum, Jetix, Óčko, Blue 
Hustler. Nautik TV, Film+ 

 
rozhlasové program. služby:   Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio Žilina, Rádio OKEY, 
Rádio Expres, FUN RADIO  

c) prémiový súbor:   HBO 
  
 

4.2 KDS Prečín   
a) základný súbor: 

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ,TV Marika, 
MusicBox, , ČT 1, ČT 2, Prima, RTL 2,  VOX, TV5, 
DISCOVERY, Film+ 
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rozhlasové program. služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio Žilina, Rádio OKEY, 
Rádio Expres, FUN RADIO  

b) rozšírený súbor: - 
 

4.3 KDS Domaniža  
a) základný súbor:   

televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA3,  JOJ, MusicBox , 
ČT 1, ČT 2,  Prima,   RTL 2, VOX,  TV5, Spektrum   

rozhlasové program. služby:   Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio Žilina, Rádio OKEY, 
Rádio Expres, FUN RADIO  

b) rozšírený súbor: - 
 

 
4.5 KDS Udiča  

a) základný súbor: 
televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ,  TA3,  TV Považie, 

ČT 1, ČT 2,  Prima,   RTL 2,  VOX, TV 5, DISCOVERY 
rozhlasové program. služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 

Rádio_FM; Rádio Dúha, Rádio Žilina, Rádio OKEY, 
Rádio EXPRES, FUN RADIO  

b) rozšírený súbor:  -“ 
 

Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/508: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
písomné rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/41   v SK č. : 674-LO/D-1096/2006 zo dňa  
26.05.2006 účastníkovi konania , spol. KATES, s.r.o., P. Bystrica a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku.  
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 3/ 
Sťažnosť č. 100 - 1064/2006  zo dňa  23.05.2006 
vo veci zaradenia programových služieb v programovej ponuke prevádzkovateľa  bez  
predchádzajúceho schválenia Rady  
Proti  prevádzkovateľovi retransmisie: e-Net, s.r.o., Senec 
Sťažovateľ: právnická osoba  
 
Uznesenie č. 06-12/3.450: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z.  prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 100-
1064/2006 zo dňa 23.05.2006 a dospela k záveru, že predmet sťažnosti je v zmysle  § 14a ods. 10 zák. 
č.  308/2000 Z.z. neopodstatnený. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/510: Zaslať sťažovateľovi oznámenie o vybavení sťažnosti 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
Sťažnosť č. 99 - 1118/2006 zo dňa 30.05.2006 
vo veci neuzatvorenie zmluvy  s organizáciami kolektívnej správy práv, spravujúcimi práva 
k predmetom ochrany, ktoré prevádzkovateľ používa 
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Proti prevádzkovateľovi retransmisie: Slovak Telecom, a.s., Bratislava 
Sťažovateľ: právnická osoba 
 
Uznesenie č. 06-12/4.451: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z.  prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 99-
1118/2006 zo dňa 30.05.2006 a dospela k záveru, že predmet sťažnosti je v zmysle § 14a ods. 10 zák. 
č.  308/2000 Z.z. neopodstatnený. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/511: Zaslať sťažovateľovi oznámenie o vybavení sťažnosti 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
Sťažnosť č. 88 - 1034/2006 zo dňa 04.05.2006 
vo veci zmeny  v ponuke programových služieb, zaradenia „porno stanice“, nečitateľnosti teletextu 
vysielateľov, opätovného zaradenia programovej stanice NOVA do programovej ponuky 
prevádzkovateľa 
Proti  prevádzkovateľovi retransmisie: SATRO, s.r.o., Bratislava 
Sťažovateľ: fyzická osoba  
 
Uznesenie č. 06-12/5.452: 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“) 
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z.  prerokovala Správu o šetrení sťažnosti č. 88-
1034/2006 zo dňa 04.05.2006 a dospela k záveru, že predmet sťažnosti je v zmysle § 14a ods. 10 
zák.č.  308/2000 Z.z. neopodstatnený. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/512: Zaslať sťažovateľovi oznámenie o vybavení sťažnosti. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 691-LO/D-1086/2006  zo dňa 26.05.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  č. T/39 (predĺženie licencie na televízne 
terestriálne digitálne vysielanie v pilotnom projekte DVB-T) 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-12/6.453: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) 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 v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon 
č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 691-LO/D-
1086/2006 zo dňa 26.05.2006 posúdila žiadosť o predĺženie platnosti a o zmenu licencie na televízne 
vysielanie č. T/39  podľa § 52 ods. 2  a § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z., doručenú Rade dňa 
26.05.2006 účastníka konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01 Bratislava 
 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
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o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne: 
 

Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/95 právoplatnej dňa 27.07.1995 v znení neskoršie  
vykonaných zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 
  

„I. 
 
1. Názov programovej služby: JOJ 
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť licencie 
končí dňom 27.07.2007. Platnosť licencie predĺžená o 12 rokov, končí 27.07. 2019 
3. Časový rozsah vysielania: 24 h denne 
4.  Jazyk vysielania:  slovenský  
5. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie 
6. Spôsob vysielania: 
a) terestriálne televízne vysielanie prostredníctvom týchto frekvencií: 
43.kanál, kóta Babie 
52.kanál, kóta Banská Štiavnica 
28.kanál, kóta Banská Bystrica 
32.kanál, kóta Bardejov 
50.kanál, kóta Bratislava 
52.kanál, kóta Brezno 
37.kanál, kóta Detva 
50.kanál, kóta Dobšiná 
40.kanál, kóta  Dobroč 
43.kanál, kóta Dolný Kubín 
38.kanál, kóta Fiľakovo 
51.kanál, kóta Hlohovec 
34.kanál, kóta Hriňová 
34.kanál, kóta Kežmarok 
29.kanál, kóta Kremnica 
34.kanál, kóta Kokava nad Rimavicou 
27.kanál, kóta Košice 
34.kanál, kóta Kružlovská Huta 
31.kanál, kóta Lipany 
44.kanál, kóta Liptovský Mikuláš 
56.kanál, kóta Lučenec 
28.kanál, Medzilaborce 
56.kanál, kóta Budulov 
57.kanál, kóta Námestovo 
38.kanál, kóta Nižná Slaná 
33.kanál, kóta Nové Zámky 
34.kanál, kóta Plešivec 
50.kanál, kóta Poprad 
55.kanál, kóta Považská Bystrica 
27.kanál, kóta Pozdišovce - Michalovce 
41.kanál, kóta Podbrezová 
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52.kanál, kóta Prešov 
41.kanál, kóta Rimavská Sobota 
44.kanál, kóta Rožňava 
45.kanál, kóta Ružomberok 
30.kanál, kóta Senica 
30.kanál, kóta Skalica 
32.kanál, kóta Snina 
58.kanál, kóta Spišská Nová Ves 
49.kanál, kóta Stará Ľubovňa 
27.kanál, kóta Staré Hory – Donovaly 
21.kanál, kóta Stropkov 
39.kanál, kóta Šarišské Michaľany 
41.kanál, kóta Topoľčany 
41.kanál, kóta Topoľčianky – Zlaté Moravce 
57.kanál, kóta Trenčín 
38.kanál, kóta Uhrovec 
46.kanál, kóta Veľký Krtíš 
49.kanál, kóta Vranov 
56.kanál, kóta Jovsa 
55.kanál, kóta Zvolen 
55.kanál, kóta Žiar nad Hronom 
46.kanál, kóta Žarnovica – Hodruša Hámre 
52.kanál, kóta Žilina 
32.kanál, kóta Bystré 
46.kanál, kóta Slovenská Ľupča 
37.kanál, kóta Hnúšťa 
52.kanál, kóta Krompachy 
55.kanál, kóta Nová Baňa 
45.kanál, kóta Zázrivá 
44.kanál, kóta Čierny Balog 
46.kanál, kóta Poltár 
33.kanál, kóta Nižná na Orave 
27.kanál, kóta Geľnica 
34.kanál, kóta Kurimka 
43.kanál, kóta Dlhé pole  
56.kanál, kóta Budulov 
45.kanál, kóta Levoča 
59. kanál, kóta Levice 
40. kanál, kóta Ružomberok  
   
b) Satelitne digitálne kódované vysielanie prostredníctvom satelitu ASTRA 3A, na pozícii 23,5 º E. 
 
 
 
 
 
Vysielateľ v súvislosti s § 45 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. zabezpečí vedenie evidencie predaja 
dekódovacích kariet a stav k 31.12. príslušného kalendárneho roka oznámi Rade vždy do 30 dní od 
jeho skončenia. 

 
II. 

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

právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.09.2005, 
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vložka číslo: 19871/B 
 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa výpisu 

z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.09.2005, vložka číslo: 19871/B 
 

III. 
 

1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 
v podaní zo dňa 14.12.2005, ktoré bolo doručené Rade dňa 14.12.2005 (č.p.d. 3098/2005) 

a)  Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie:   max.30 % 
2. Programy: min.70 % 
b)  Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 7,6 % 
2. Publicistika: 2,1 % 
2.1. Politická publicistika: 0,5 % 
2.2. Ostatná publicistika: 1,6 % 
3. Dokumentárne programy: 1 % 
4. Dramatické programy: 48 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 39,3 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Športové programy: 2 % 
 
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške  1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky,  kde je možná len smerom nahor. 
 
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového  
vysielacieho času: 0%  
 
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 10 % 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi:  
a) európska produkcia: 72%  
      b) v tom nezávislá produkcia: 20 % 
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti 
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 
Jednotného systému označovania programov 
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej     
      programovej služby:   
 
 Technické zariadenie teletextu: „Phoebe Neo“ s txt centrom NCP.  
Obsah stránkovania a špecifikácia teletextového zariadenia - určené podľa technického zabezpečenia,    
doručeného Rade dňa 22.09.2005 
Územný rozsah vysielania teletextu: v rozsahu licencie T/39 
Charakter vysielania: informačno  - komerčný 
Stránkovanie : 
100 :  hlavná stránka : základný prehľad teletextu začlenený do jednotlivých stránok,        
          vysielací program TV JOJ a ostatných plnoformátových slovenských televízií,    
          aktuálne vysielaný program na TV JOJ spolu s dvomi nasledujúcimi reláciami. 
101-299 : spravodajská sekcia : spravodajstvo, šport, počasie. 
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300:   program : vysielací plán TV JOJ, základné informácie týkajúce sa daných    
          programov (názov programu, čas vysielania, žáner, krajina pôvodu, rok výroby)    
          a doplňujúce informácie (seriály, filmy, vlastná tvorba, čo je nové v TV JOJ) 
400-819: komerčný obsah 
820-839: technické stránky : využívané na komunikáciu technických informácií    
          o vysielačoch, plánovaných odstávkach.“   
 

 
IV. 

 
1. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. 
Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným úradom SR, ktorými sa 
vysielateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného spektra Slovenskej republiky prideľuje: 
 
1) Televízny kanál:  27 Košice – Baňa Bankov 
Frekvenčný list: 2338/SKS-98 zo dňa 10.03.1998  
Maximálne vyžiarený výkon:  1 kW 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia: Košice - mesto 
 
2) Televízny kanál:  52 Banská Štiavnica  
Frekvenčný list: 11025/SKS-00 zo dňa 31.10.2000 
Maximálne vyžiarený výkon:  400 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia: Banská Štiavnica 
 
3) Televízny kanál:  52 Brezno 
Frekvenčný list: 12682/SKS-00 zo dňa 15.11.2000 
Maximálne vyžiarený výkon:  100 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia: Brezno 
 
4) Televízny kanál:  43 Dolný Kubín 
Frekvenčný list: 10910-3/SKS-99 zo dňa 29.11.1999 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia: Dolný Kubín 
 
5) Televízny kanál:  55 Považská Bystrica 
Frekvenčný list: 10910-4/SKS-99 zo dňa 29.11.1999 
Maximálne vyžiarený výkon:  40 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia: Považská Bystrica 
 
6) Televízny kanál:  44 Rožňava 
Frekvenčný list: 10910-5/SKS-99 zo dňa 29.11.1999 
Maximálne vyžiarený výkon:  200 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia: Rožňava 
 
7) Televízny kanál:  41 Rimavská Sobota 
Frekvenčný list: 8450/SKS-00 zo dňa 18.08.2000 
Maximálne vyžiarený výkon:  200 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia: Rimavská Sobota a okolie 
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8) Televízny kanál:  50 Bratislava - Kamzík 
Frekvenčný list: 10476/OFS-01 zo dňa 13.11.2001 
Maximálne vyžiarený výkon:  37 dBW (5kW) 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :                                     Bratislava  
 
9) Televízny kanál:  51 Hlohovec 
Frekvenčný list: 10477/OFS-01 zo dňa 13.11.2001 
Maximálne vyžiarený výkon:  100 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia : 
 
10) Televízny kanál:  52 Žilina - Krížava 
Frekvenčný list: 10478/OFS-01 zo dňa 13.11.2001 
Maximálne vyžiarený výkon:  300 kW 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :  
 
11) Televízny kanál:  43 Babie 
Frekvenčný list: 5119/OSFS-02 zo dňa 12.06.2003 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 W 
Polarizácia:                                                  horizontálna 
Oblasť pokrytia :                                         obec Babie 
 
12) Televízny kanál:  28 Banská Bystrica 
Frekvenčný list: 649/10/2005 zo dňa 14.02.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  80  W 
Polarizácia:                                              horizontálna 
Oblasť pokrytia :                              Banská Bystrica 
 
13) Televízny kanál:  32 Bardejov 
Frekvenčný list: 5337/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  9 dBW 
Polarizácia:                                          horizontálna 
Oblasť pokrytia :                         Bardejov 
 
 
14) Televízny kanál:  37 Detva 
Frekvenčný list: 5338/OSFS-02 zo dňa 07.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 dBW 
Polarizácia:                                      horizontálna 
Oblasť pokrytia :                                 Detva 
 
15) Televízny kanál:  50 Dobšiná 
Frekvenčný list: 5146/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  17 dBW 
Polarizácia:                                        horizontálna  
Oblasť pokrytia :                  Dobšina 
 
16) Televízny kanál:  40 Dobroč 
Frekvenčný list: 141/10/2005 zo dňa 14.1.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 W 
Polarizácia:                             horizontálna  
Oblasť pokrytia :                  Dobroč 
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17) Televízny kanál:  34 Hriňová 
Frekvenčný list: 1089/OSFS – 04 zo dňa 17.03.2004 
Maximálne vyžiarený výkon:  8 W 
Polarizácia:                           horizontálna 
Oblasť pokrytia :                  Hriňová 
 
18) Televízny kanál:  34 Kežmarok 
Frekvenčný list: 5148/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 dbW 
Polarizácia:                        horizontálna 
Oblasť pokrytia :             Kežmarok  
 
19) Televízny kanál:  29 Kremnica 
Frekvenčný list: 1087/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 W 
Polarizácia:                                                 horizontálna 
Oblasť pokrytia :          TVP Kremnica 
 
20) Televízny kanál:  34 Kokava nad Rimavicou 
Frekvenčný list: 146/10/2005 zo dňa 14.01.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  12 W 
Polarizácia:            horizontálna 
Oblasť pokrytia :          Kokava nad Rimavicou 
 
21) Televízny kanál:  34 Kružlovská Huta 
Frekvenčný list: 645/10/2005 zo dňa 14.02.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  205 W 
Polarizácia:                 horizontálna 
Oblasť pokrytia :              Kružlovská Huta 
 
22) Televízny kanál:  31 Lipany 
Frekvenčný list: 3125/OSFS-04 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  0,300 kW 
Polarizácia:      horizontálna 
Oblasť pokrytia :    Lipany 
 
23) Televízny kanál:  44 Liptovský Mikuláš 
Frekvenčný list: 6341/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 dBW 
Polarizácia:         horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Liptovský Mikuláš  
 
24) Televízny kanál:  56 Lučenec 
Frekvenčný list: 5150/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  23 dBW 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :            Lučenec 
 
25) Televízny kanál:  28         Medzilaborce 
Frekvenčný list: 5151/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  27 dBW 
Polarizácia:      horizontálna 
Oblasť pokrytia :           Medzilaborce 
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26) Televízny kanál:  56 Budulov 
Frekvenčný list: 5159/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  17 dBW 
Polarizácia:          horizontálna  
Oblasť pokrytia :  Budulov 
 
27) Televízny kanál:  57 Námestovo 
Frekvenčný list: 647/10/2005 zo dňa 14.02.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  25 W 
Polarizácia:   horizontálna 
Oblasť pokrytia : Medzilaborce 
 
28) Televízny kanál:  38 Nižná Slaná 
Frekvenčný list: 148/10/2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  30 W 
Polarizácia:       horizontálna 
Oblasť pokrytia : Nižná Slaná 
 
29) Televízny kanál:  33 Nové Zámky 
Frekvenčný list: 3435/OSFS-04 zo dňa 16.08.2004 
Maximálne vyžiarený výkon:  50 kW 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia : Nové Zámky a okolie  
 
30) Televízny kanál:  34 Plešivec 
Frekvenčný list: 142/10/2005 zo dňa 14.01.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  30 W 
Polarizácia:       horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Plešivec 
 
31) Televízny kanál:  50 Poprad 
Frekvenčný list: 428/OSFS-03 zo dňa 26.05.2003 
Maximálne vyžiarený výkon:  50 W 
Polarizácia:    horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Poprad 
 
32) Televízny kanál:  27 Michalovce 
Frekvenčný list: 3193/10/2005 zo dňa 10.12.2003 
Maximálne vyžiarený výkon:  250 W 
Polarizácia:          horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Pozdišovce - Michalovce 
 
33) Televízny kanál:  41 Podbrezová 
Frekvenčný list: 1451/10/2005 zo dňa 18.04.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  5 W 
Polarizácia:      horizontálna 
Oblasť pokrytia :     Podbrezová 
 
34) Televízny kanál:  52 Prešov 
Frekvenčný list: 10455/OSFS-03 zo dňa10.12.2003 
Maximálne vyžiarený výkon:  300 W 
Polarizácia:   horizontálna 
Oblasť pokrytia : Prešov  
 
35) Televízny kanál:  45 Ružomberok 
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Frekvenčný list: 5343/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vy horizontálna 
Oblasť pokrytia :      Ružomberok 
 
36) Televízny kanál:  30 Senica 
Frekvenčný list: 1311/10/2005 zo dňa 05.04.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  30 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Senica  
 
37) Televízny kanál:  30 Skalica 
Frekvenčný list: 1468/10/2005 zo dňa 19.04.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 W 
Polarizácia:  horizontálna  
Oblasť pokrytia :         Skalica 
 
38) Televízny kanál:  32 Snina 
Frekvenčný list: 5152/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  150 W 
Polarizácia: horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Snina 
 
39) Televízny kanál:  58 Spišská Nová Ves 
Frekvenčný list: 5153/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  100 W 
Polarizácia:         horizontálna  
Oblasť pokrytia :     Spišská Nová Ves 
 
40) Televízny kanál:  49 Stará Ľubovňa 
Frekvenčný list: 5344/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  9 dBW 
Polarizácia:        horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Stará Ľubovňa 
 
41) Televízny kanál:  27 Staré Hory - Donovaly 
Frekvenčný list: 646/10/2005 zo dňa 14.02.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 W 
Polarizácia:        horizontálna 
Oblasť pokrytia : Staré Hory - Donovaly 
 
42) Televízny kanál:  21 Stropkov 
Frekvenčný list: 5154/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  30 dBW 
Polarizácia: horizontálna  
Oblasť pokrytia :   Stropkov  
 
43) Televízny kanál:  39 Šarišské Michaľany 
Frekvenčný list: 1622/10/2005 zo dňa 29.05.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  15 W 
Polarizácia:    horizontálna 
Oblasť pokrytia :  Šarišské Michaľany 
 
44) Televízny kanál:  41 Topoľčany 
Frekvenčný list: 5155/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  50 W 
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Polarizácia:     horizontálna  
Oblasť pokrytia :   Topoľčany 
 
45) Televízny kanál:  41 Topoľčianky – Zlaté Moravce 
Frekvenčný list: 147/10/2005 zo dňa 14.01.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  120 W 
Polarizácia:      horizontálna 
Oblasť pokrytia :  Topoľčianky  
 
46) Televízny kanál:  57 Trenčín 
Frekvenčný list: 5165/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  55 dBW 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :  Trenčín 
 
47) Televízny kanál:  38 Uhrovec 
Frekvenčný list: 5126/OSFS-03 zo dňa 20.06.2003 
Maximálne vyžiarený výkon:  5 kW 
Polarizácia:    horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Uhrovec a okolie    
 
48) Televízny kanál:  46 Veľký Krtíš 
Frekvenčný list: 1800/OSFS-04 zo dňa 30.04.2004 
Maximálne vyžiarený výkon:  100 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :                                            Veľký Krtíš 
 
49) Televízny kanál:  49 Vranov nad Topľou 
Frekvenčný list: 5168/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  0,100 kW 
Polarizácia:      horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Vranov nad Topľou 
 
50) Televízny kanál:  56 Jovsa 
Frekvenčný list: 150/10/2005 zo dňa 14.1.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  150 W 
Polarizácia:    horizontálna  
Oblasť pokrytia :   Jovsa 
 
51) Televízny kanál:  55 Zvolen 
Frekvenčný list: 5521/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 dBW 
Polarizácia:   horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Zvolen 
 
 
52) Televízny kanál:  55 Žiar nad Hronom 
Frekvenčný list: 5346/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 dBW 
Polarizácia:     horizontálna  
Oblasť pokrytia :    Žiar nad Hronom 
 
53) Televízny kanál:  46 Žarnovica 
Frekvenčný list: 143/10/2005 zo dňa 14.01.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  35 W 
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Polarizácia:      horizontálna 
Oblasť pokrytia :  Žarnovica 
 
54) Televízny kanál:  32 Bystré 
Frekvenčný list: 1467/10/2005 zo dňa 21.04.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  12 W 
Polarizácia:     horizontálna 
Oblasť pokrytia : Bystré   
 
55) Televízny kanál:  46 Slovenská Ľupča 
Frekvenčný list: 648/10/2005 zo dňa 14.2.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 W  
Polarizácia: horizontálna 
Oblasť pokrytia :    Slovenská Ľupča  
 
56) Televízny kanál:  37 Hnúšťa 
Frekvenčný list: 5147/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  13 dBW 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :  Hnúšťa  
 
57) Televízny kanál:  52 Krompachy 
Frekvenčný list: 5149/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  25 W 
Polarizácia:  horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Krompachy  
 
58) Televízny kanál:  55 Nová Baňa 
Frekvenčný list: 5348/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 W 
Polarizácia:     horizontálna 
Oblasť pokrytia :     Nová Baňa 
 
59) Televízny kanál:  45 Zázrivá 
Frekvenčný list: 1091/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004 
Maximálne vyžiarený výkon:  15 W 
Polarizácia:     horizontálna 
Oblasť pokrytia :   Zázrivá 
 
60) Televízny kanál:  44 Čierny Balog 
Frekvenčný list: 144/10/2005 zo dňa 14.1.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 W 
Polarizácia:   horizontálna  
Oblasť pokrytia : Čierny Balog 
 
61) Televízny kanál:  46          Poltár  
Frekvenčný list: 5163/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  13 dBW 
Polarizácia:   horizontálna 
Oblasť pokrytia :    Poltár   
 
62) Televízny kanál:  33 Nižná  
Frekvenčný list: 5524/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  17 dBW 
Polarizácia:    horizontálna 
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Oblasť pokrytia :   Nižná ( na Orave)  
 
63) Televízny kanál:  27 Gelnica 
Frekvenčný list: 5161/OSFS-02 zo dňa 27.05.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  9 dBW 
Polarizácia:    horizontálna  
Oblasť pokrytia :     Gelnica 
 
64) Televízny kanál:  34       Kurimka 
Frekvenčný list: 151/10/2005 zo dňa 14.1.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  10 W 
Polarizácia:       horizontálna 
Oblasť pokrytia :     Kurimka 
 
65) Televízny kanál:  43 Dlhé pole 
Frekvenčný list: 3734/10/2005 zo dňa 25.9.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  5 W 
Polarizácia:  horizontálna  
Oblasť pokrytia :   Dlhé pole 
 
66) Televízny kanál:  38 Fiľakovo 
Frekvenčný list: 145/10/2005 zo dňa 14.1.2005 
Maximálne vyžiarený výkon:  20 W 
Polarizácia:  horizontálna  
Oblasť pokrytia :   Fiľakovo 
 
67) Televízny kanál:  56 Budulov 
Frekvenčný list: 5159/OSFS-02  zo dňa 27.5.2002 
Maximálne vyžiarený výkon:  17 dBW 
Polarizácia:   horizontálna  
Oblasť pokrytia : Budulov 
 
68) Televízny kanál:  40 Ružomberok 
Frekvenčný list: 2018/10/2006 zo dňa 04.05.2006 
Maximálne vyžiarený výkon:  1 kW (30 dBW) 
Polarizácia:   horizontálna  
Oblasť pokrytia : Ružomberok 
 
69) Televízny kanál:  45 Levoča 
Frekvenčný list: 2019/10/2006  zo dňa 04.05.2006 
Maximálne vyžiarený výkon:  100 W (20 dBW) 
Polarizácia:   horizontálna  
Oblasť pokrytia : Levoča 
 
70) Televízny kanál:  59 Levice 
Frekvenčný list: 2020/10/2006  zo dňa 04.05.2006 
Maximálne vyžiarený výkon:  200 W (23dBW) 
Polarizácia:   horizontálna  
Oblasť pokrytia : Levice 
 
 
Skúšobné digitálne terestriálne vysielanie (DVB-T): 
Televízny kanál:                                                66k Bratislava 
Lokalita:                                                            Bratislava 
Vysielanie je predĺžené do:                               30.06.2007 
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Televízny kanál:                                                59k Banská Bystrica - Zvolen 
Lokalita:                                                            Banská Bystrica - Zvolen 
Vysielanie je predĺžené do:                               30.06.2007 
 
Televízny kanál:                                                44k Košice - Prešov 
Lokalita:                                                            Košice - Prešov 
Vysielanie je predĺžené do:                               30.06.2007 
 
 
 
Frekvencie sú určené na skúšobné terestriálne 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, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni 
b) v prípade použitia iného formátu zabezpečiť prehratie záznamov.“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/513: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 691-LO/D-
1086/2006, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MAC TV, s.r.o., Bratislava a vyzve ho na 
zaplatenie správneho poplatku. 
T: 20.07.2006         Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 675-LO/D-1105/2006 zo dňa 29.5.2006 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/179  
(zmena ponuky programových služieb, zmeny počtu prípojok, rozšírenie územného rozsahu 
retransmisie o KDS Rimavská Sobota)  
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec 
 
Uznesenie č. 06-12/7.454: 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. 675-LO/D-1105/2006 zo dňa 
29.5.2006 posúdila žiadosť podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie 
s registráciou č. TKR/179: 
 
KABEL TELEKOM, s.r.o. 
Duklianskych hrdinov 2 
984 01 Lučenec  
 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, rozšírenia územného rozsahu  a zmeny počtu prípojok 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
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mení  
registráciu retranmisie č. TKR/179 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/179 zo dňa 19.09.2000 sa v plnom znení menia a 
znejú takto: 

 
„1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: 
 -  podľa rozhodnutia TÚ SR č.s. S-611/00-6P/00:                  
  -  hlavná stanica – lokalita: Lučenec, Rúbanisko II., Materská škola; 
  - podľa potvrdenia  registrácie telekomunikačnej činnosti z 1.10.2001: 
  - hlavná stanica – lokalita: Levoča, Francisciho č. 27;                                    
 - podľa potvrdenia registrácie telekomunikačnej činnosti z 1.10.2001; 
    - hlavná stanica – lokalita: Rimavská Sobota, Fábryho 10 
 
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Lučenec, mesto Levoča, mesto Rimavská Sobota 
 
3. Počet prípojok: 5906 
 
Ponuka programových služieb:  
 
a) televízne programové služby:  
    mesto Lučenec 

- základná programová ponuka:   STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, ČT 1, MTV 1,  
                                                         RTL Club, MTV 2, TA 3, DUNA TV, Viva, TV 5,  
                                                         Film+, VOX, Cartoon Network  

 
-  rozšírená programová ponuka:   ČT 2, Eurosport, Hallmark, Galaxie Sport, Spektrum,  
                                                          Viasat History, Viasat Explorer 
 
-  prémiová ponuka:  HBO, Hustler TV 

 
b) rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina,  
                                                        Rádio_FM; Rádio EXPRES, Rádio HEY, Rádio OKEY  
 
 
    mesto Levoča              

- základná programová ponuka:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2,  
                                                       RTL, RTL 2, VOX, DEUTSCHE WELLE, Viva, PRO 7,  
                                                       SAT 1 
 
-  rozšírená programová ponuka:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2,  
                                                       Hallmark, Super RTL, RTL, RTL 2, Eurosport,  
                                                       Discovery, VOX, DEUTSCHE WELLE, Viva, PRO 7, 

SAT 1, Hustler TV 
-  prémiová ponuka:                      - 

 
 
 
b) rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  
                                                        Rádio_FM; Rádio OKEY 
 
 
mesto Rimavská Sobota 

-  základná programová ponuka:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 2,   
                                                      MTV 1, RTL Club, SAT 1, MTV 2, PRO 7, Super RTL,  
                                                      DUNA TV, Viva, RTL 
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-   rozšírená programová ponuka:  ČT 1, Eurosport, Hallmark, Discovery, Animal Planet,  
                                                      JETIX  
-  prémiová ponuka:                        - 
 

b) rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Regina,   
                                                       Rádio_FM; Rádio EXPRES, Rádio HEY, Rádio OKEY“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/514: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/179 v správnom konaní č. 675-LO/D-1105/2006, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 687-LO/d-975/2006 zo dňa 25.04.2006 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/220 (zmena ponuky programových služieb 
a zmeny počtu prípojok) 
ÚK: Vladimír Dupkala, Handlová 
 
Uznesenie č. 06-12/8.455: 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. 687-LO/D-975/2006 zo dňa 
25.04.2006, posúdila žiadosť podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie 
s registráciou č. TKR/220: 
 
Vladimír Dupkala 
Mostná 31/5 
972 51 Handlová 
 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu prípojok a po zistení potrebných 
podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

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

 
mení  

 
registráciu retranmisie č. TKR/220 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/220 zo dňa 18.03.2003 v znení neskorších zmien 
sa menia takto: 

1. Bod 3. sa mení a znie takto: 
„3. Počet prípojok: 
     a) KDS Handlová                                         350                  

b) KDS Jalovec, Chrenovec-Brusno,  
Ráztočno, Lipník, Nitrianske Právno           370 
c) KDS Nitrianske Právno                            550 
______________________________________ 
Spolu                                                             1270“. 

 
      2. Bod 4. sa mení a znie takto: 
„a)  KDS Handlová 
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Televízne programové služby:  
- základná programová ponuka:        STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2,  
                                                           RTL 2, Viva, Galaxie Sport, Minimax, Film+, Spectrum,  
                                                           Romantika 
- rozšírená programová ponuka:       - 
 

Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM,   
                                                               FUN RADIO, Rádio LUMEN, Rádio OKEY 
     
     
b) KDS Jalovec, Chrenovec – Brusno, Ráztočno, Lipník 
Televízne programové služby:  

- základná programová ponuka:        STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2,  
                                                           RTL 2, Viva, Minimax, Film+,  
- rozšírená programová ponuka:       - 

 
Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM,   
                                                              FUN RADIO, Rádio LUMEN, Rádio OKEY 
     
   c) KDS Nitrianske Pravno 
        Televízne programové služby:  

- základná programová ponuka:        STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2,  
                                                           RTL 2, Viva, Minimax,  
- rozšírená programová ponuka:       - 

 
Rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; 
                                                               FUN RADIO, Rádio LUMEN, Rádio OKEY“. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/515: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/220 v správnom konaní č. 687-LO/D-975/2006, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 685-LO/D-1170/2006 zo dňa 7.06.2006 
vo veci návrhu na udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/55  
ÚK: RÁDIOMÉDIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom  
        Vladimír Foglton, Hlohovec 
ÚP: 11.30 hod. 
 
Uznesenie č. 06-12/9.456: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“ ) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní, v 
správnom konaní č. 685-LO/D-1170/2006 zo dňa 07.06.2006, s účastníkmi konania: 
 
RÁDIOMÉDIA, s.r.o. 
Bratislavská 432 
018 41 Dubnica nad Váhom   
 
a 
 
Vladimír Foglton 
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Radlinského 485/23 
920 01  Hlohovec 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom 100 % podielu na základnom imaní 
spoločnosti RÁDIOMÉDIA, s.r.o., držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie  č. R/55, doručenú Rade 
dňa 07.06.2006 a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto     
 

rozhodnutie: 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, na základe žiadosti 
účastníka konania  
 

udeľuje predchádzajúci súhlas  
 

s prevodom 100% podielu na základnom imaní držiteľa licencie na televízne vysielanie č. R/55, 
spoločnosti RÁDIOMÉDIA, s.r.o., Dubnica nad Váhom, na základe ktorého sa jediným spoločníkom 
stane Vladimír Foglton, Hlohovec. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/516: Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vyhotoví rozhodnutie v správnom 
konaní č. 685-LO/D-1170/2006 a zašle ho účastníkom konania.  
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 686-LO/D-1056/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/84 
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.15 hod. 
 
Uznesenie č. 06-12/10.457: Rada na základe ústneho vypočutia ÚK ukladá Licenčnému odboru 
pripraviť analýzu zmeny licencie č. R/81 a pripraviť návrh rozhodnutia. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/517: Kancelária Rady pripraví analýzu a návrh uznesenia na zasadnutie Rady. 
T: 20.09.2006          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 689-LO/D-1052/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/81 
ÚK: A.W.G. spol. s r.o., Bratislava 
ÚP: 10.15 hod. 
 
Uznesenie č. 06-12/11.458: Rada na základe ústneho vypočutia ÚK ukladá Licenčnému odboru 
pripraviť analýzu zmeny licencie č. R/81 a pripraviť návrh rozhodnutia. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/518: Kancelária Rady pripraví analýzu a návrh uznesenia na zasadnutie Rady. 
T: 20.09.2006          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
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SK: 690-LO/D-1047/2006 zo dňa 09.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/47 
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava 
ÚP: 10.15 hod. 
 
Uznesenie č. 06-12/12.459: Rada na základe ústneho vypočutia ÚK ukladá Licenčnému odboru 
pripraviť analýzu zmeny licencie č. R/81 a pripraviť návrh rozhodnutia. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/519: Kancelária Rady pripraví analýzu a návrh uznesenia na zasadnutie Rady. 
T: 20.09.2006          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 643-LO/D-1068/2006 zo dňa 10.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/54 
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov 
ÚP: 10.15 hod. 
 
Uznesenie č. 06-12/13.460: Rada na základe ústneho vypočutia ÚK ukladá Licenčnému odboru 
pripraviť analýzu zmeny licencie č. R/81 a pripraviť návrh rozhodnutia. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-12/520: Kancelária Rady pripraví analýzu a návrh uznesenia na zasadnutie Rady. 
T: 20.09.2006          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
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 
ÚP: 10.00 hod. 
 
Uznesenie č. 06-12/14.461: 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. 659-LO/D-1062/2006 zo dňa 10.05.2006 s účastníkmi konania: 
 
RÁDIO KIKS, s.r.o. 
ul. Sama Chalupku č. 20 
070 01 Michalovce 
 
a 
 
Ing. Jozef Gajdoš 
Lombardiniho 17 
831 03 Bratislava 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/77 spoločnosti RÁDIO 
KIKS, s.r.o., Michalovce a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

rozhodnutie: 
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Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z.z.  
 

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom obchodného podielu spoločníka spoločnosti RÁDIO KIKS, s r.o., Michalovce 

- Ing. Róberta Bartoša, Bratislava vo výške 51 % na nadobúdateľa Ing. Jozefa Gajdoša, 
Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava,  

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-12/521: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 659-LO/D-
1062/2006 zo dňa 10.05.2006 a zašle ho účastníkom konania spoločnosti RÁDIO KIKS, s.r.o., 
Michalovce a Ing. Jozefovi Gajdošovi, Bratislava. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
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 
ÚP: 10.00 hod. 
 
Uznesenie č. 06-12/15.462: 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. 641-LO/D-1062/2006 zo dňa 10.05.2006 s účastníkom konania: 
 
RÁDIO KISS, s.r.o. 
Masarykova 2 
040 01 Košice 
 
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/77 nasledovne: 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/77/2000 zo dňa 18.04.2000 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
    
1. bod II., b) sa mení a znie: 
„b) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Zápisnice 

z rokovania Valného zhromaždenia zo dňa 19.04.2006; overené podpisy spoločníkov a konateľa 
evidované Centrálnym registrom osvedčených podpisov pod číslami: O 311422/2006, 
O 311423/2006, O 311425/2006, O 311426/2006“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/522: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 641-LO/D-
1062/2006 zo dňa 10.05.2006, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti RÁDIO KISS, s.r.o., Košice 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
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T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
SK: 676-LO/D-1172/2006 zo dňa 08.06.2006 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: City TV, s.r.o., Bratislava 
ÚP: 11.45 hod. 
 
Uznesenie č. 06-12/16.463: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“), posúdila žiadosť 
o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom káblového distribučného systému, 
v správnom konaní č. 676-LO/D-1172/2006 zo dňa 08.06.2006, účastníka konania: 
 
City TV, s.r.o. 
Prokopova 1 
851 01 Bratislava 
  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

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

u d e ľ u j e 
 

spoločnosti City TV, s.r.o., Prokopova 1, 851 01 Bratislava 
 

licenciu č. T/ ... 
na televízne vysielanie  

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

„I. 
 

(1)   Názov programovej služby: TV BRATISLAVA 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)   Časový rozsah vysielania: 14 hodín denne/425 hodín mesačne 
(4)  Územný rozsah vysielania: mesto Bratislava  
(5)   Jazyk vysielania: slovenský 
  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
(1)  Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 
37605/B, oddiel: Sro, zo dňa 29.05.2006 
(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa 
výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo:  37605/B, oddiel: Sro, zo dňa 
29.05.2006 

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

Rade dňa 13.06.2006 (č. podania 1207/2006):  
  

a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max.  43% 
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     2. Programy : min 57  % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 10.0 % 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika: 88.0 % 
3. Dokumentárne programy: 2 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy: min. 0 % 

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

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

verejnom záujme: min 25 % 
4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 

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

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

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

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

8) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
- VHS/DVD v zodpovedajúcej kvalite 

  
IV. 

1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov spoločnosti UPC 
BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 
 
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie        
retransmisie č. TKR/254 spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/523: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia v správnom konaní č. 676-LO/D-1172/2006, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti City TV, s.r.o., Bratislava. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 17/ 
SK: 680-LO/D-1116/2006 zo dňa 30.05.2006 
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/155 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-12/17.464: 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. 680-LO/D-1116/2006 zo dňa 30.05.2006 posúdila žiadosť o odňatie 
licencie na televízne vysielanie č. T/155 účastníka konania: 
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PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY, s.r.o. 
Hrachová 4 
821 05 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

odníma 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/155 spoločnosti PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ 
SYSTÉMY, s.r.o., Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/524: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o odňatí licencie č. T/155 v SK: 681-LO/D-1116/2006 zo dňa 
30.05.2006 účastníkovi konania, spoločnosti PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY, s.r.o. 
a vyzve ho na bezodkladne vrátenie licencie rade. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 18/ 
SK: 681-LO/D-1117/2006 zo dňa 30.05.2006 
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/217 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY, s.r.o., Bratislava 

 
Uznesenie č. 06-12/18.465: 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. 681-LO/D-1117/2006 zo dňa 30.05.2006 posúdila žiadosť o zrušenie 
registrácie retransmisie č. TKR/217 účastníka konania: 
 
PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY, s.r.o 
Hrachová 4 
821 05 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

Rada podľa ustanovenia § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

zrušuje 
 
registráciu retransmisie č. TKR/217 spoločnosti PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY, 
s.r.o, Bratislava. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

 30



Úloha č.06-12/524: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zrušení registrácie retransmisie č. TKR/217 v SK: 681-
LO/D-1117/2006 zo dňa 30.05.2006 účastníkovi konania, spoločnosti PROGRES – 
TELEKOMUNIKAČNÉ SYSTÉMY, s.r.o, Bratislava. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 19/ 
SK: 682-LO/D-1115/2006 zo dňa 30.05.2006 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., Bratislava 
ÚK: 11.20 hod. 
 
Uznesenie č. 06-11/19.466: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia 
§ 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 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla takto: v správnom konaní č. 682-LO/D-
1115/2006, začatom dňa 30.05.2006 vo veci žiadosti o udelenie licencie účastníka konania: 
 
PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o. 
Hrachová 4 
821 05 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

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

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

u d e ľ u j e 
  
spoločnosti PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., Hrachová 4, 821 05 
Bratislava 
  
 

licenciu č. T/184/2006 
na televízne vysielanie  

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

„I. 
 

1. Názov programovej služby: INFOKANÁL 
2. Doba, na ktorú bola licencie na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov odo dňa 

právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie 
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín/denne 

      4.  Územný rozsah: KDS spoločnosti PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., 
Bratislava 

5. Jazyk vysielania: slovenský (obec Hamuliakovo – slovenský, maďarský) 
 

II. 
 
Právne skutočnosti spoločnosti: 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na 
hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, 
vložka číslo: 11125/B, oddiel Sro, zo dňa 30.05.2006 
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2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka číslo: 11125/B, oddiel Sro, zo dňa 
30.05.2006 

 
III. 

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

dňa 30.05.2006 
a) Programová služba (100 %) 
1. Doplnkové vysielanie – max. 100 % 
2. Programy – min. 0 % 
 

      2.  Navrhovaná programová skladba vysielania, vrátane údajov o častiach programovej          
služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: 

a) Programová služba (100 %) 
      1. Doplnkové vysielanie: 100% 

2. Programy: 0 % 
b) Programy (100 %) 

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

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

d) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 0,0 %“ 
 

3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam: podľa § 23 zákona č. 308/2000 Z. z. 

4. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 25 ods. 1 
alebo 3 zákona č. 308/2000 Z. z. 

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

6. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: 
podľa Jednotného systému označovania programov 

7. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 
programovej služby: nevysiela 

 
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná v KDS spoločnosti PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ 

STAVBY, s.r.o., Bratislava. 
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie retransmisie č. 

TKR/256 spoločnosť PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., Bratislava. 
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 

- VHS 
V prípade použitia iného formátu zabezpečí držiteľ licencie prehratie záznamov predloženého 
formátu“ 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-11/525: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 682-LO/D-1115/2006 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ 
STAVBY, s.r.o.) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 20/ 
SK: 683-LO/D-1114/2006 zo dňa 30.05.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie 
ÚK: PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-12/20.467: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa ustanovenia 
§ 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 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., rozhodla takto: v správnom konaní č. 683-LO/D-
1114/2006, začatom dňa 30.05.2006 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie účastníka konania: 
 
PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ STAVBY, s.r.o. 
Hrachová 4 
821 05 Bratislava 
 
posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 30.05.2006 a vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 
Z.z. 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/256 

  
za nasledujúcich podmienok: 
 
I. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
- Na základe splnenia oznamovacej povinnosti Telekomunikačnému úradu SR v zmysle zákona 

č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunukáciach 
  
II. Územný rozsah retransmisie: Limbach, Limbach-Machergut, Turček, Hamuliakovo, Dunajská 
Lužná, Tomášov, Domaňovce, Breza, Krušovce, Danišovce, Dolný Hričov, Rovinka, Selec, Čeľadice 
  
III. Počet prípojok: 
KDS Limbach - 255 
KDS Limbach-Machergut - 35 
KDS Turček - 90 
KDS Hamuliakovo - 230 
KDS Dunajská Lužná - 210 
KDS Tomášov - 205 
KDS Domaňovce - 150 
KDS Breza - 200 
KDS Krušovce - 230 
KDS Danišovce - 90 
KDS Dolný Hričov - 185 
KDS Rovinka - 105 
KDS Selec - 160 
KDS Čeľadice – 15 
 
Spolu: 2.160 prípojok 
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IV. Ponuka programových služieb: 
  
KDS Limbach 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, TA 3, JOJ, CS FILM, FILM+, 
     HALLMARK, ČT1, ČT2, PRIMA, DISCOVERY,  
     SPEKTRUM, CNN, JETIX, EUROSPORT (CZ), GALAXIE 
     SPORT, SAT1, PRO7,  RTL2, ORF1, MT1, VIVA2, TV 
     PEZINOK, INFOkanál 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
     Rádio_FM 
 
KDS Limbach-Machergut 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, CS FILM, FILM+, 
     HALLMARK, ČT1, ČT2, PRIMA, DISCOVERY,  
     SPEKTRUM, CNN, JETIX, EUROSPORT (CZ), GALAXIE 
     SPORT, SAT1, PRO7, RTL2, ORF1, MT1, VIVA2, TV 
     PEZINOK, INFOkanál 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
     Rádio_FM 
 
 
KDS Turček 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA,  JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 
     OČKO, EUROSPORT (CZ), DISCOVERY, PRO7, RTL2, 
     RTL plus, SUPER RTL, FILM+ 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: Rádio Slovensko, Rádio_FM 
 
KDS Hamuliakovo 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA,  JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 
     HALLMARK, SPEKTRUM, JETIX, MT1, MT2, DUNA TV, 
     M-TV2, RTL klub, ORF1, EUROSPORT (CZ), SAT1, PRO7, 
     FILM+, INFOkanál 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
     Rádio_FM 
 
 
KDS Dunajská Lužná 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 
     MT1, RTL klub, ORF1, ORF2, EUROSPORT, SAT1, PRO7, 
     RTL Plus, SUPER RTL, VIVA 2, CNN, INFOkanál 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
     Rádio_FM 
 
 
KDS Tomášov 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA,  JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 
     JETIX, DISCOVERY, MT1, MT2, DUNA TV, M-TV2, RTL 
     klub, ORF1, ORF2, EUROSPORT, SAT1, PRO7, SUPER 
     RTL, INFOkanál 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
     Rádio_FM 
 
 
KDS Domaňovce 
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Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA,  JOJ, TA3, ČT1, ČT2, JETIX, 
     VIVA, INFOkanál 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
     Rádio_FM 
 
 
KDS Breza 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA,  JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 
     OČKO, EUROSPORT, PRO7, RTL2, SUPER RTL 
Rozhlasové programové služby:  SLOVENSKÝ ROZHLAS: Rádio Slovensko 
 
KDS Krušovce 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, 
     DISCOVERY, EUROSPORT, SAT1, PRO7, RTL plus, 
     RTL2, VOX, 3 SAT, KIKA, VIVA2, INFOkanál 
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: Rádio Slovensko, Rádio Devín 
 
KDS Danišovce 
Televízne programové služby:   STV1, STV2, TV MARKÍZA,  JOJ, TA3, ČT1, ČT2, JETIX, 
     EUROSPORT  
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM 
 
 
KDS Dolný Hričov 
Televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, OČKO, 
HALLMARK, DISCOVERY, EUROSPORT (CZ), JETIX, RTL2, VIVA2, INFOkanál 
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: Rádio Slovensko 
 
KDS Rovinka 
Televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, OČKO, 
ORF1, MT1, SAT1, EUROSPORT, PRO7, RTL2, SUPER RTL, DISCOVERY, FILM+,  
TV NAUTIK, INFOkanál 
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: Rádio Slovensko, Rádio Devín 
 
KDS Selec 
Televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, JETIX, 
TTV AN, DISCOVERY, RTL2, VIVA, EUROSPORT, FILM+ 
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: Rádio Slovensko, Rádio Devín 
 
 
KDS Čeľadice 
Televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, OČKO, 
DISCOVERY, EUROSPORT, SAT.1, TV ZOBOR, MTV 
Rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS: Rádio Slovensko 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/526: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 683-LO/D-1114/2006 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (PROGRES – TELEKOMUNIKAČNÉ 
STAVBY, s.r.o.) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 21/ 
SK: 678-LO/O-1133/2006 zo dňa 03.05.2006 
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vo veci možného uloženia sankcie z dôvodu neoprávneného prevádzkovania retransmisie 
ÚK: T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava  
ÚP: 10.40 hod. 
 
Úloha č. 06-12/527: Kancelária Rady pripraví analýzu predmetného správneho konania a zároveň 
návrh uznesenia. 
T: 20.09.2006          Z: LO 
 
K bodu 22/ 
SK: 677-LO/O-1132/2006 zo dňa 02.05.2006 
vo veci možného uloženia sankcie z dôvodu neoprávneného prevádzkovania retransmisie 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
ÚP: 11.00 hod. 
 
 
Úloha č. 06-12/528: Kancelária Rady pripraví analýzu predmetného správneho konania a zároveň 
návrh uznesenia. 
T: 20.09.2006          Z: LO 
 
K bodu 23/ 
SK: 567-LO/D-722/2006 zo dňa 22.03.2006 
vo veci zmeny licencie č. T/166 
ÚK: European Television – medicus, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-12/23.468: 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. 567-LO/D-722/2006 zo dňa 22.03.2006 vo veci žiadosti o zmenu 
licencie č. T/166 účastníka konania 
 
European Television – medicus, a.s. 
Nevädzová 5 
821 01 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 § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
 

zastavuje 
 
správne konanie č. 567-LO/D-722/2006 zo dňa 22.03.2006, pretože účastník konania na výzvu 
správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia 
konania poučený. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Uznesenie č. 06-12/23.469: 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 European Television - 
medicus, a.s., Bratislava vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 16 písm. o) a § 51 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že pravdepodobne nevysiela v súlade s udelenou licenciou č. T/166 
a tiež preto, že neoznámila Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu. 

 36



Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/529: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 567-LO/D-
722/2006  a  zašle ho účastníkovi konania spoločnosti European Television – medicus, a.s.. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
Úloha č. 06-12/530: Kancelária Rady písomne upovedomí účastníka konania o začatí správneho 
konania vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 16 písm. o) a § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. a vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 24/ 
SK: 648-LO/D-1091/2006 zo dňa 26.05.2006 
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti frekvencií v systéme DVB – T 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-12/24.470: 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. 648-LO/D-1091/2006 zo dňa 
26.05.2006, vedenom vo veci žiadosti o predĺženie platnosti frekvencií účastníka konania 
 
Slovenská televízia 
Mlynská dolina 
845 45 Bratislava 
 
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 § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
predlžuje platnosť frekvencií na skúšobné digitálne terestriálne vysielanie (DVB – T) do 30.06.2007 v 
týchto multiplexoch: 
 

1. Bratislava – programový okruh STV 1, 
2. Košice – Prešov – programové okruhy STV 1, STV 2, 
3. Banská Bystrica – Zvolen – programové okruhy STV 1, STV 2. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/531: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, Slovenskej televízii, Bratislava, vysielateľovi na základe zákona. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 25/ 
SK: 520-LO/D-455/2006 zo dňa 17.02.2006 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160 
ÚK: NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-12/25.471: 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 

 37



predpisov, v správnom konaní č. 520-LO/D-455/2006 zo dňa 17.02.2006, posúdila  oznámenie 
o zmene licencie na televízne vysielanie účastníka konania: 

 
NAUTIK TV, spol. s r.o. 
Pri Šajbách 1 
831 06 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 

licenciu na televízne vysielanie č. T/160 nasledovne: 
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/160 zo dňa 08.06.2004 v znení neskoršie vykonaných zmien sa čl. 

III., bod (1) mení a znie: 
 

Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené z programovej skladby doručenej Rade 
dňa 30.05.2006 (č. podania 1119/2006) 

a) Programová služba (100 %) 
Doplnkové vysielanie:  max.  25 % 
Programy:            min.  75  % 
 
b) Programové typy (100 %) 
Spravodajstvo:     0 % 
Publicistika:                 
       Politická publicistika:                            3,5 % 
       Ostatná publicistika:     15,5 % 
Dokumentárne programy:    8,3 % 
Dramatické programy:     2,1 % 
Zábavné a hudobno-zábavné programy:      56,8 % 
Hudobné programy:                13,8 % 
Vzdelávacie programy:      0 % 
Náboženské programy:        0  % 
Šport:          0  % 
 
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor. 
 
c) podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 
vysielacieho času: 0 % 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/532: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o zmene licencie č. T/160  v SK: 520-LO/D-455/2006 zo dňa 
17.02.2006, zašle ho účastníkovi konania (NAUTIK TV, spol. s r.o., Bratislava) a zároveň vyzve na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
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K bodu 26/ 
SK: 688-LO/D-992/2006 zo dňa 26.04.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/41 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné 
 
Uznesenie č. 06-12/26.472: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“), postupom podľa 
ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 7-LO/D-109/2006, vedenom vo veci 
žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/41 podľa ustanovenia § 51 ods. 4 zákona 
č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti: 
 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Bratislavská 334/18 
900 82 Blatné 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
v znení neskorších predpisov vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

m e n í  
 

licenciu na vysielanie televíznej programovej služby č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskorších 
zmien nasledovne: 
 
Článok III., bod 1 znie: 
„1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 

v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 12.06.2006 (č. podania 1204/2006) 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 20 % 
2. Programy: min. 80 % 

b) Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 8 % 
2. Publicistika: 11 % 

2.1 Politická publicistika: 1 % 
2.2 Ostatná publicistika: 10 % 

3. Dokumentárne programy: 1 % 
4. Dramatické programy: 64 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 14 % 
6. Hudobné programy: 2 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Športové programy: 0 % 

 
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor. 

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

vysielacieho času: 0 %“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-12/533: 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. 688-LO/D-992/2006 a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 27/ 
SK: 693-LO/D-1179/2006 zo dňa 07.06.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/75 – predĺženie vysielania v DVB-T 
ÚK: Rádio Lumen, s.r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 06-12/27.473: 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. 693-LO/D-1179/2006 zo dňa 07.06.2006,  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. R/75 podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka 
konania: 
 
Rádio LUMEN, spol. s r.o. 
Kapitulská 2 
Banská Bystrica 974 01 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. R/75 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 v znení neskorších zmien a doplnkov 
sa mení takto: 
 

1. V čl. IV sa v bode 2., časť textu   
,, Frekvencia:    59.kanál 
   Lokalita:    Banská Bystrica/ Zvolen 

   Frekvencia sa prideľuje na dobu do:  30.06.2006“ 
 

nahrádza textom a znie: 
 
,, Frekvencia:    59.kanál 
   Lokalita:    Banská Bystrica/ Zvolen 

    Frekvencia sa prideľuje na dobu do:  30.06.2007“ 
 
 2.    V čl. IV sa v bode 2., časť textu   

,,Frekvencia:    66.kanál 
  Lokalita:    Bratislava 
  Frekvencia sa prideľuje na dobu do:  30.06.2006“ 
 

nahrádza textom a  znie: 
 
,,Frekvencia:    66.kanál 
  Lokalita:    Bratislava 
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  Frekvencia sa prideľuje na dobu do:  30.06.2007“ 
 

Zvyšok textu zostáva bez zmien. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/534: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o zmenu licencie č. R/75 v správnom konaní 693-LO/D-1179/2006, zašle ho účastníkovi 
konania a vyzve na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 28/ 
SK: 692-LO/D-1128/2006 zo dňa 31.05.2006 
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie  č. T/125 (predĺženie licencie na televízne 
terestriálne digitálne vysielanie v pilotnom projekte DVB-T) 
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-12/28.474: 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. 692-LO/D-1128/2006 zo dňa 31.05.2006,  posúdila 
žiadosť o zmenu licencie č. T/125 podľa ustanovenia § 51 ods. 5  zákona č. 308/2000 Z. z. účastníka 
konania: 
 
C.E.N. s.r.o. 
Župné námestie 3 
811 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
licenciu na televízne vysielanie č. T/125 nasledovne: 
 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/125/2000 zo dňa 19.09.2000 v znení neskorších zmien a doplnkov 
sa mení takto: 
 

2. V čl. IV sa v bode 3.,podbod 3.1 časť textu mení a znie:  
,,3.1  Frekvencia:    66.kanál 
         Lokalita:     Bratislava 
         Frekvencia sa prideľuje na dobu do:  30.06.2007“ 

Zvyšok textu zostáva bez zmien. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/535: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene údajov uvedených 
v žiadosti o zmenu licencie č. T/125 v správnom konaní 692-LO/D-1128/2006, zašle ho účastníkovi 
konania a vyzve ho  na úhradu správneho poplatku. 
T: 20.07.2006          Z: LO 
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K bodu 29/ 
SK: 613-LO/D-997/2006 zo dňa 26.04.2006  
vo veci zmeny licencie č. T/176 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny územného rozsahu 
vysielania, rozšírenie o vysielanie prostredníctvom KDS spoločnosti  TV COM, s.r.o., Svätý Jur 
a spol. SATRO, s.r.o., Bratislava 
ÚK: TV Focus, s. r. o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-12/29.475: 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 žiadosť 
o zmenu licencie č. T/173, doručenú  podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.,  vysielateľa - 
účastníka konania: 
 
TV Focus.r.o. 
Dostojevského rad 13 
811 08 Bratislava 
 
doručenú Rade z dôvodu zmeny – rozšírenia územného rozsahu vysielania o vysielanie v KDS vo  
Svätom Juri 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 na televízne vysielanie č. T/173 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/173/2005 zo dňa 07.06.2005 sa menia takto:  
V časti  IV. sa v bode 1. doterajší text prečísluje ako podbod a) a dopĺňa sa podbod b), ktorý 
znie:  
„b)    Prostredníctvom káblového distribučného systému  v obci Svätý Jur, prevádzkovaného    na   

základe registrácie   retransmisie č. TKR/122, spol. TV COM, spol.  s r.o., Svätý Jur“     
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/536: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní č. 613-LO/D-997/2006 a zašle ho účastníkovi konania, spol. TV Focus, s.r.o., Bratislava 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku  
T: 20.07.2006          Z: LO 
 
K bodu 30/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 49/2006/TV o monitorovaní STV  
(monitorovaný program – MSĽH 2006) 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-12/30.476: 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  Správa č. 49/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie začína 
správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii vo veci možného 
porušenia § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním reklamy 
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v reklamnej prestávke počas prvej tretiny (v 3. min. 53. sek.) hokejového zápasu Rusko – 
Kazachstan dňa 6.5.2006, ktorá zasahovala do priebehu zápasu po skončení reklamnej 
prestávky.    
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/537: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 04.07.2006          Z: PKO 
 
K bodu 31/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1080/86-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie reklamy Orange z 10.5.2006 počas hokejového zápasu Švédsko-Fínsko) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1080/86-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-12/31.477: 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. 1080/86-2006 smerujúcej proti Slovenskej televízii začína správne konanie voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii vo veci možného porušenia § 32 ods. 5 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním reklamy na mobilného operátora Orange dňa 
10.5.2006 o cca 20:03 hod., ktorá mohla byť svojím obsahom a spracovaním v rozpore s povinnosťou 
uloženou v cit. ustanovení.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/538: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 04.07.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-12/538.1: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 29.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1090/87-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu XXL zo dňa 4.3.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1090/87-2006  smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 
Uznesenie č. 06-12/32.478: 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. 1090/87-2006 smerujúcej proti Slovenskej televízii začína správne konanie voči 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a 5 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním videoklipu Pimpin Rap v programe XXL dňa 
4.3.2006 o cca 12:00 hod., čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu Jednotného systému 
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označovania programov a k nezohľadneniu vekovej vhodnosti programu 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/539: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 04.07.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-12/540: Kancelária Rady zašle sťažovateľovi informáciu o začatí správneho konania. 
T: 29.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.50/06/TV o monitorovaní SKV 1  
(monitorované dni: 5. a 12. 5. 2006) 
Vysielateľ: Matús Marián,  Strojárska 1832/93, Snina    číslo licencie: T/30 
 
Uznesenie č. 06-12/33.479: 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. 50/2006/TV z monitorovania SKV 1 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 5.5. a 12.5.2006 vysielateľa Marián Matús, 
Strojárska 1832/93, Snina, s licenciou č. T/30  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/541: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Marián Matús, Strojárska 1832/93, Snina) 
uznesenie Rady. 
T: 29.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 34/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.52/06/TV o monitorovaní vysielania TV Marika 
(monitorovaný deň: 24.4. a 28.4.2006) 
Vysielateľ:  MANIN PB s.r.o. Považská Bystrica    číslo licencie: T/165 
 
Uznesenie č. 06-12/34.480: 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. 52/06/TV o monitorovaní TV Marika 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 24.4. a 28.4.2006 vysielateľa MANIN PB, s.r.o., 
Považská Bystrica s licenciou č. T/165 nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/542: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica) 
uznesenie Rady. 
T: 29.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 35/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 763/66-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Regionálny denník zo dňa 2. 3. 2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 763/66-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
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Uznesenie č. 06-12/35.481: 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 
763/66-2006, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a uznala sťažnosť 
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/543: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 36/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 739/61-2006 zo dňa 22.3.2006    sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 21.3.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 739/61-2006  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-12/36.482: 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 
739/61-2006, 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. 06-12/544: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 37/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 899/72-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Komisár Rex a Sprevádzač duší zo dňa 7.4.2006 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 899/72-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie a TV 
Markíza 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 

MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.s.r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-12/37.483: 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. 899/72-2006, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii 
a vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 14a ods. 10 zákona 
č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/545: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.06.2006          Z: PgO 
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K bodu 38/ 
Návrh na uloženie sankcie – pokuty, resp. návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 552-PgO/O-908/2006 zo dňa 7.3.2006 
Doplnenie: Správa č. 20/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Ticho, 28.12.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                
 
Uznesenie č. 06-12/38.484: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 552-PgO/O-908/2006 vysielateľ na základe zákona 
Slovenská televízia,   
 

porušil 
 

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

tým, 
 

že ako vysielateľ programovej služby na základe zákona zaradil reklamu počas vysielania programu 
Ticho umiestnením symbolu modrej hviezdy následne prekrytej nápisom SUPERSTAR, nad ktorým 
bol umiestnený text Informácia o programe a pod ním text PIATOK 20:05, dňa 28.12.2005, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa 
ustanovenia § 67 ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100 000,– Sk, slovom 
jednostotisíc slovenských korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Podľa ustanovenia § 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. 06-12/546: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 20.07.2006          Z: PKO 
 
K bodu 39/ 
Návrh na uloženie sankcií – upozornení na porušenie zákona 
SK č.: 489-PgO/O-134/2006 zo dňa 20.12.2006 
Doplnenie: Priebežné výsledky monitoringu rádia TWIST v období volebnej kampane, moratória, 
a volieb do orgánov samosprávnych krajov 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Aktuálne s..., 22.11.2005, 23.11.2005 a 6.12.2005) 
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava      číslo licencie: R/70 
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Uznesenie č. 06-12/39.485: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona    č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 489- PgO/O-134/2005 RADIO TWIST, a.s. 
 

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

tým, 
 
že v programe Aktuálne s ... dňa 22.11.2005 odvysielal rozhovor s kandidátom na predsedu 
Bratislavského VÚC – Ľubom Romanom, v ktorom prezentoval jednostranné informácie a názory bez 
toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu k danej problematike v rámci 
vysielanej programovej služby, 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/547: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania spoločnosti RADIO TWIST, a.s. 
T: 20.07.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-12/39.486: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona    č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 489- PgO/O-134/2005 RADIO TWIST, a.s. 
 

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

 
tým, 

 
že v programe Aktuálne s... dňa 23.11.2005 odvysielal rozhovor s kandidátom na predsedu 
Bratislavského VÚC – Vladimírom Bajanom, v ktorom prezentoval jednostranné informácie a názory 
bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu k danej problematike v rámci 
vysielanej programovej služby, 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
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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. 06-12/548: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania spoločnosti RADIO TWIST, a.s. 
T: 20.07.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-12/39.487: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona    č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 489- PgO/O-134/2005 RADIO TWIST, a.s. 
 

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

tým, 
 
že v programe Aktuálne s... dňa 06.12.2005 odvysielal rozhovor s kandidátom na predsedu Trnavského 
VÚC – Tiborom Mikušom, v ktorom prezentoval jednostranné informácie a názory bez toho, aby 
zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu k danej problematike v rámci vysielanej 
programovej služby, 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/549: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania spoločnosti RADIO TWIST, a.s. 
T: 20.07.2006          Z: PKO 
 
K bodu 40/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 548-PgO/O-807/2006 zo dňa 21.02.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2762/315-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Črepiny, 7.11.2005) 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/39 
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Uznesenie č. 06-12/40.488: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 548-PgO/O-807/2006, MAC TV s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, že dňa 7.11.2005 odvysielal v programe Črepiny reportáž s názvom Špinavá voda, v ktorej 
prezentoval jednostranné informácie a názory bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií 
a názorovú pluralitu k danej problematike v rámci vysielanej programovej služby, 
 

za čo mu ukladá 
 
v súlade s § 64 ods. 2 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. 06-12/550: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania MAC TV s.r.o. 
T: 20.07.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-12/550.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 41/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 556-PgO/O-916/2006 zo dňa 7.3.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3043/368-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorované programy/dni: Správy, 5.12.2005) 
ÚK: C. E. N., s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 06-12/41.489: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 556-PgO/O-916/2006 C. E. N., s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, že v spravodajskom programe Správy zo dňa 5.12.2005 o cca 13.00 hod odvysielal príspevok 
prinášajúci výhrady  SDKÚ  voči programu strany SMER  Návrat k ľudskej dôstojnosti, v ktorom 
nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť, 
 

za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/551: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania C. E. N., s.r.o. 
T: 20.07.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-12/551.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 42/ 
Návrh na uloženie sankcií – upozornenia na porušenie zákona, resp. návrh na zastavenie konania 
SK č.: 503-PgO/O-565/2006 zo dňa 24.01.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2886/330-2005 
(dodržiavanie § 32 ods. 10 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Kreslo pre primátora, 25.11.2005 a 26.11.2005) 
ÚK: NTVS, s. r. o., Nové Mesto nad Váhom     číslo licencie: T/174 
 
Uznesenie č. 06-12/42.490: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 503-PgO/O-565/2006, NTVS, s.r.o.   
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, že dňa 25. a 26.11.2005 odvysielal program Kreslo pre primátora, v ktorom boli prezentované 
informácie napĺňajúce definíciu politickej reklamy podľa ustanovenia § 32 ods. 11 zákona č. 308/2000 
Z. z.,  
 

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. 
 
Úloha č. 06-12/552: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania NTVS, s.r.o.   
T: 20.07.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-12/552.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.06.2006          Z: PgO 
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K bodu 43/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 511-PgO/O-656/2006 zo dňa 07.02.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2717/309-2005 
(dodržiavanie § 32 ods. 7 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: videotext, 07.11.2005) 
ÚK: Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov     číslo licencie: T/92 
 
Uznesenie č. 06-12/43.491: 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 s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 511-PgO/O-656/2006 Mestský bytový podnik, s.r.o., Púchov 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že v rámci videotextových informácií odvysielal dňa 07.11.2005 v časovom rozmedzí medzi 6.00 hod. 
a 22.00 hod. reklamu na nočný erotický klub Angelika Night Club 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/553: Kancelária Rady podľa § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie a doručí ho účastníkovi konania - Mestský bytový 
podnik, s.r.o., Púchov 
T: 20.07.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-12/554: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 44/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 514-PgO/O-659/2006 zo dňa 7.2.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2945/337-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy STV, 14.11.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                
 
Uznesenie č. 06-12/44.492: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 514- PgO/O-659/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
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porušil 
 

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

tým, 
 
že v spravodajskom programe Správy STV zo dňa 14.11.2005 odvysielal príspevok s názvom 
Reportéri STV odhalili ďalšiu pochybnú nadáciu, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť 

 
za čo mu ukladá 

 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona  
 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/555: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona   
T: 20.07.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-12/556: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 45/ 
Návrh na uloženie sankcií – pokút 
SK č.: 553-PgO/O-910/2006 zo dňa 7.3.2006 
Doplnenie: Správa č. 23/2006/TV 
(dodržiavanie § 16 písm. k) a § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Múmia sa vracia, Z pekla, Akty X, 12.2.2006 a 16.2.2006) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                
 
Uznesenie č. 06-12/45.493: 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. 553-PgO/O-910/2006 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   
 

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

tým, 
 
že v dňoch 12.2.2006 a 16.2.2006 nebola televízna programová služba trvalo označená 
nezameniteľným obrazovým symbolom (logom), 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu ,určenú podľa § 67 
ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 50.000,– Sk, slovom päťdesiattisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***06, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

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

 
tým, 

 
že dňa 12.2.2006 o cca 20.10 hod. odvysielal program Múmia sa vracia a o cca 22.25 program Z pekla 
a dňa 16.2.2006 o cca 22.20 program Akty X,  pri ktorých 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 30.000,– Sk, slovom tridaťtisíc 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. 06-12/557: 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 doručí ho účastníkovi konania 
vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii. 
T: 20.07.2006          Z: PKO 
 
K bodu 46/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 565-PgO/O-976/2006 zo dňa 21.3.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2/2-2006, 3164/372-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorované programy/dni: Správy, 16.12.2005) 
ÚK: C. E. N., s.r.o., Bratislava       číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 06-12/46.494: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 565-PgO/O-769/2005 C.E.N. spol. s r.o. 
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porušil 

 
 

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

tým, 
 
že v spravodajskom programe Správy zo dňa 16.12.2005 odvysielal príspevok informujúci 
o prepúšťaní zamestnancov MH SR, v ktorom nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/558: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 20.07.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-12/558.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 47/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 542-PgO/O-800/2006 zo dňa 21.2.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2985/355-2005, 3033/363-2005, 3057/361-2005 smerujúcich 
proti Slovenskej televízii 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy STV, 17.11.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                
 
Uznesenie č. 06-12/47.495: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 542- PgO/O-800/2006 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 17.11.2005 v spravodajskom programe Správy STV  odvysielal príspevok „Žilina: 
Zhromaždenie proti slotalite“, v ktorom nebola zabezpečená objektívnosť a nestrannosť, 

 
za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona.“ 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/559: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona   
T: 20.07.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-12/560: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 29.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 48/ 
Návrh na uloženie sankcie – upozornenia na porušenie zákona 
SK č.: 547-PgO/O-806/2006 zo dňa 21.2.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3119/370-2005  
(dodržiavanie § 32 ods. 10 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: platená politická reklama 11.11.2005) 
ÚK: ELEKTRO CENTRUM, spol. s r.o., Považská Bystrica   číslo licencie: T/156 
 
Uznesenie č. 06-12/48.496: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 547-PgO/O-806/2006, ELEKTROCENTRUM TV, spol 
s r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 

že dňa 11.11.2005 odvysielal politickú reklamu, 
 

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. 
 
Úloha č. 06-12/561: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania. 
T: 20.07.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-12/562: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
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T: 29.06.2006          Z: PgO 
 
K bodu 49/ 
Návrh na zastavenie správneho konania 
SK č.: 477-PgO/O-115/2005 zo dňa 20.12.2005 
Doplnenie: Správa č. 139/05/TV o podiele európskych diel, európskej nezávislej produkcie 
a programov vo verejnom záujme vo vysielaní plnoformátových televízií Markíza, TV JOJ a STV 
(dodržiavanie § 27 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: celé vysielanie, 1.9.2005 – 30.9.2005) 
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                
 
Uznesenie č. 06-11/49.497:  Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne 
konanie č. 477-PgO/O-115/2005 vedené voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona 
podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/563: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania  a doručí ho účastníkovi konania  
T: 20.07.2006          Z: PKO 
 
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: 5.6.2006-
17.6.2006) 
 
Rada zobrala na vedomie priebežné výsledky monitoringu vybraných rozhlasových a televíznych 
staníc v období volieb do NR SR (monitorované obdobie: 5.6.2006-17.6.2006) a prijala nasledovné 
uznesenia:  
 
Uznesenie č. 06-11/50.498:  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. 2 
o  monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do NR SR začína správne konanie voči 
vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti tým, že v príspevku 
Voľby sa blížia odvysielanom v programe Televízne noviny zo dňa 11.6.2006 boli prezentované 
výsledky volebných preferencií iba niektorých kandidujúcich politických subjektov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/564: Kancelária Rady podľa § 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: 4.7.2006                                                                           Z: PKO 
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Uznesenie č. 06-11/50.499:  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. 2 
o  monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do NR SR začína správne konanie voči 
vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti tým, že v príspevku 
Prieskumy odvysielanom v programe Televízne noviny zo dňa 16.6.2006 boli prezentované výsledky 
volebných preferencií iba niektorých kandidujúcich politických subjektov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/565: Kancelária Rady podľa § 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: 4.7.2006                                                                           Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-11/50.500:  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. 2 
o  monitorovaní vysielania TV Markíza v období volieb do NR SR začína správne konanie voči 
vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti tým, že v programe Na 
telo zo dňa 11.6.2006 boli prezentované výsledky volebných preferencií iba niektorých kandidujúcich 
politických subjektov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/566: Kancelária Rady podľa § 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: 4.7.2006                                                                           Z: PKO 
 
 
Uznesenie č. 06-11/50.501:  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. 2 
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 tým, že 
v programe Rádiožurnál odvysielanom dňa 11.6.2006 o 18:00 boli prezentované výsledky volebných 
preferencií iba niektorých kandidujúcich politických subjektov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/576: Kancelária Rady podľa § 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: 4.7.2006                                                                           Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-11/50.502: 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 

 57



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. 2 
o monitorovaní vysielania Rádia Viva v období volieb do NR SR   začína správne konanie voči 
spoločnosti  RADIO TWIST a.s. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v spravodajskom programe Veľké správy Rádia Viva zo dňa 12.6.2006 
odvysielal o cca 12.00 hod. a v repríze o cca 18.00 hod. príspevok prinášajúci informácie z Ústrednej 
volebnej komisie, v ktorom mohlo dôjsť k neoddeleniu názorov a hodnotiacich komentárov od 
informácií spravodajského charakteru. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/577: Kancelária Rady podľa § 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: 4.7.2006                                                                           Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-11/50.503: 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. 2 
o monitorovaní vysielania Rádia Viva v období volieb do NR SR   začína správne konanie voči 
spoločnosti  RADIO TWIST a.s. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s tým, že v spravodajskom programe Veľké správy Rádia Viva zo dňa 13.6.2006 
odvysielal o cca 12.00 hod. príspevok prinášajúci informácie o volebných programoch, v ktorom 
mohlo dôjsť k neoddeleniu názorov a hodnotiacich komentárov od informácií spravodajského 
charakteru. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/578: Kancelária Rady podľa § 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: 4.7.2006                                                                           Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-11/50.504: 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. 
v súvislosti s nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti v programe Noviny zo dňa 15.6.2006, v 
ktorom boli prezentované výsledky volebných preferencií iba niektorých kandidujúcich politických 
subjektov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/579: Kancelária Rady podľa § 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: 4.7.2006                                                                           Z: PKO 
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Uznesenie č. 06-11/50.505: 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. 
v súvislosti s nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti v programe Ranné Noviny zo dňa 
16.6.2006, v ktorom boli prezentované výsledky volebných preferencií iba niektorých kandidujúcich 
politických subjektov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/579: Kancelária Rady podľa § 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: 4.7.2006                                                                           Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-11/50.506: 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 6.6.2006 a 13.6.2006 bez toho, aby ich zaradenie do programovej štruktúry v týchto dňoch 
schválila Rada tak, ako to požaduje ustanovenie § 24 ods. 5 zákona č. 333/2004 Z. z.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/580: Kancelária Rady podľa § 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: 4.7.2006                                                                           Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-11/50.507: 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 TA3 v období volieb do NR SR 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 nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti v spravodajských programoch Hlavné 
správy z dní 11.6.2006, 13.6.2006 a 15.06.2006, v ktorých boli prezentované výsledky volebných 
preferencií iba niekotrých kandidujúcich politických subjektov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/581: Kancelária Rady podľa § 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: 4.7.2006                                                                           Z: PKO 
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Uznesenie č. 06-11/50.508: 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 TA3 v období volieb do NR SR 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 nezabezpečením objektívnosti a nestrannosti v spravodajskom programe Hlavné správy 
zo dňa 01.06.2006, v ktorom boli prezentované výsledky volebných preferencií iab niektorých 
kandidujúcich politických subjektov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/582: Kancelária Rady podľa § 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: 4.7.2006                                                                           Z: PKO 
 
2. Správa z konferencie „Duševné vlastníctvo na Slovensku“ 
 
Rada berie na vedomie správu z konferencie „Duševné vlastníctvo na Slovensku“ 
 
3. Odmeny členov Rady za máj 06 
 
Uznesenie č. 06-11/50.509: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci MÁJ 2006 a  v  zmysle čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného 
rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa  03.03.2004 
rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac máj 2006 v plnej výške všetkým členom Rady. 
Krátenie, resp. nevyplatenie odmeny bude zohľadnené v odmene za mesiac jún 2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/583: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 09.07.2006          Z: OEV 
 
4. Mimoriadne odmeny členov Rady 
 
Uznesenie č. 06-11/50.510: Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 v 
znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 03.03.2004  schvaľuje výplatu mimoriadnych 
odmien pre všetkých členov Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny - za výkon 
mimoriadnych prác pre Radu spojených predovšetkým s prácami súvisiacimi s uskutočnenými 
výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií v mesiaci apríl 2006 a dohľadom nad 
organizačným zabezpečením monitorovania volieb ako i  posudzovaní projektov vysielateľov 
súvisiacich s voľbami do NR SR  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/584: Kancelária Rady zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien vo výplatnom termíne 
za mesiac jún 2006.    
T: 09.07.2006          Z: OEV 
 
5. Rozpočtové opatrenie – valorizácia platov 
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Uznesenie č. 06-11/50.511: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie rozpočtové opatrenie 
MF SR č. 6/2006 a v súlade s § 7 ods. 3 Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje zvýšenie 
tarifného platu riaditeľa Kancelárie o 6,2 % s účinnosťou od 1.7.2006 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-12/585: Kancelária Rady zabezpečí valorizáciu tarifného platu riaditeľa Kancelárie  Rady 
v zmysle schváleného uznesenia. 
Zároveň Rada ukladá riaditeľovi Kancelárie zabezpečiť valorizáciu tarifných platov pracovníkov 
Kancelárie Rady do stanoveného termínu. 
T: 01.07.2006          Z: OEV, RK 
 
6. Plán zasadnutí Rady na 2. polrok 2006 
 
Uznesenie č. 06-11/50.512: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje plán svojich zasadnutí na 2. 
polrok roku 2006 v nasledovných termínoch: 

1. 30. 8. 
2. 5. 9. 
3. 19. 9.  
4. 3. 10. 
5. 16. - 17. 10. 
6. 7. 11. 
7. 21. 11. 
8. 5. 12. 
9. 19. 12. 

 
Úloha č. 06-12/586: Kancelária Rady zabezpečí administratívne a technické náležitosti konania 
zasadnutí Rady v zmysle schváleného uznesenia. 
T: priebežne          Z: OEV, RK 
 
 
 
 
 
V Bratislave, 20.06.2006 

 
 
 
 
Valéria Agócs 
  predsedníčka  

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: JUDr. Andrej Holák 
Overil: Ing. Peter Abrahám 
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