
Zápisnica č. 16/2006 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 19. 09. 2006  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK: 788-LO/D-1741/2006 zo dňa 06.09.2006 
vo veci  žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: MICRONET a.s., Bratislava 
 
3/ SK: 468-LO/D-2488/2005 zo dňa 07.11.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/49 – zníženie územného rozsahu 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
4/ SK: 714-LO/O-1497/2006 zo dňa 27.06.2006 
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ust. § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
ÚK: DUOSAT, spol. s r.o., Bratislava 
 
5/ SK: 716-LO/O-1499/2006 zo dňa 20.06.2006 
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ust. § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
ÚK: KROM - SAT, spol. s r.o., Krompachy 
 
6/ SK:717-LO/O-1500/2006 zo dňa 21.06.2006 
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ust. § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov 
 
7/ SK: 715-LO/O-1498/2006 zo dňa 20.06.2006 
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ust. § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
ÚK: Obec Litava, s.r.o., Litava 
 
8/ Sťažnosť č. 1643/146-2006 proti spoločnosti AVC spol. s r.o., Bratislava  
Predmet sťažnosti: neoprávnená retransmisia 
Sťažovateľ: utajený 
 
9/ Sťažnosť č. 1337/143-2006 proti spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava  
Predmet sťažnosti: nesplnenie oznamovacej povinnosti v zmysle ust. § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z.  
Sťažovateľ: utajený 
 
10/ SK: 785-LO/D-1717/2006 zo dňa 04.09.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 
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ÚK: AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica  
ÚP: 10.00 hod. 
 
11/ SK: 652-LO/D-1044/2006 zo dňa 19.05.2006 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/107 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. telekomunikáciách 
ÚK: VARES, s.r.o., Banská Bystrica 
 
12/ SK: 776-LO/D-1609/2006 zo dňa 10.08.2006
vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas prevodom obchodných podielov
ÚK: RM PROGRES, s.r.o., Fačkov
       MEDIA ASSET, a.s., Praha, Česká republika
 
13/ SK: 777-LO/D-1642/2006 zo dňa 18.08.2006 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS/satelitu 
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.30 hod.
 
14/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č.61/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(monitorovaný program Slovensko hľadá SuperStar II. z dní 12.07.2006, 13.07.2006, 14.07.2006, 
17.07.2006 a 18.07.2006) 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona    
 
15/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 56/2006/TV o monitorovaní Kysuckého televízneho vysielania 
(monitorovaný program z dní 19. a 22.6.2006) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Podvysoká     číslo licencie: T/101 
 
16/ Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 10/2006/Ro o monitorovaní RÁDIO TATRY INTERNATIONAL - RTI 
(monitorovaný program z dní 23.6.- 26.6.2006) 
Vysielateľ: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad    číslo licencie: R/86 
 
17/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1354/117-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Čierny Peter z dňa 6.6.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1354/117-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/125 
 
18/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1284/113-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie celodenného vysielania z dní 10.6.-19.6.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/125 
 
19/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1563/137-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie  programu Noviny  z dní 27.6. a 11.7.2006) 
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Správa o šetrení sťažnosti č. 1563/137-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
20/ Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1283/112-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie  programu Reflex z dňa 19.6.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1283/112-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
21/ Kontrolný monitoring 
Správa č.59/06/TV o monitorovaní Bánovského televízneho vysielania 
(monitorované dni: 3. a 10.8.2006) 
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, s.r.o., Bánovce nad Bebravou číslo licencie: T/71 
 
22/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 60/06/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové Mesto Bratislava 
(monitorované dni: 29. a 31.7.2006) 
Vysielateľ: OMEGA PLUS, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/74 
 
23/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1452/127-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie  programu Noviny  zo dňa   9.7.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1452/127-2006 smerujúcej proti vysielaniu   televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
24/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1455/121-2006     sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11.7.2006 a Športové noviny zo dňa 2. a 10.7.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1455/121-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza. 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
25/ SK č.: 618-PgO/O-1138/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 31/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 3 písm. f) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II. / 24.02.2006) 
ÚK: Vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie:  
 
26/ SK č.: 622-PgO/O-1146/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 36/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 3 písm. f) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II. / 10.02.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie:  
 
27/ SK č.: 621-PgO/O-1144/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 36/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 3 písm. f) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II. / 17.02.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie:  
 
28/ SK č.: 620-PgO/O-1142/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 31/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 3 písm. f) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II. / 10.03.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie:  
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29/ SK č.: 630-PgO/O-1154/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 450/35-2006 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Ohnivá búrka / 11.02.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie:  
 
30/ SK č.: 704-PgO/O-1483/2006 zo dňa 06.06.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 630/53-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy – Odvolanie hlavného kontrolóra BB / 07.03.2006) 
ÚK: C. E. N., spol. s r. o.      číslo licencie: T/125 
 
31/ SK č.: 631-PgO/O-1156/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 211/12-2006 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. d) a § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny –  príspevok Ohnivé peklo / 16.01.2006) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41 
 
32/ SK č.: 626-PgO/O-1151/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 211/12-2006 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Púchovský magazín / 20.01.2006) 
ÚK: Mestský bytový podnik, s. r. o., Púchov    číslo licencie: T/92 
ÚP: 10.50 hod. 
 
33/ SK č.: 628-PgO/O-1152/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 463/33-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: logo / 01.02.2006) 
ÚK: Slovakia okolo sveta, s. r. o., Trenčín    číslo licencie: T/126 
 
34/ SK č.: 625-PgO/O-1150/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 376/29-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Púchovský magazín / 27.01.2006) 
ÚK: Mestský bytový podnik, s. r. o., Púchov    číslo licencie: T/92 
 
35/ SK č.: 623-PgO/O-1148/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 5/2006/RO o monitorovaní Beta Rádia 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neoddelenie reklamného bloku od program. služby / 04.02.2006) 
ÚK: Rádio Beta Prievidza, s. r. o.     číslo licencie: R/76 
 
36/ SK č.: 624-PgO/O-1149/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 5/2006/RO o monitorovaní Beta Rádia 
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Hráme jubilantom / 04.02.2006) 
ÚK: Rádio Beta Prievidza, s. r. o.     číslo licencie: R/76 
 
37/ SK č.: 619-PgO/O-1140/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 31/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 3 písm. f) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II. / 03.03.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   číslo licencie:  
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38/ Rôzne 
I.  Správa o stave digitálneho vysielania v SR 
II. Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona – žiadosť o pridelenie frekvencií 
  
Rozdelenie ústnych pojednávaní 
1/ AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica      10.00 hod. 
2/ RING TV s.r.o., Bratislava       10.30 hod. 
3/ Mestský bytový podnik, s. r. o., Púchov     10.50 hod. 
4/ Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona    11.10 hod. 
 
 

************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 698 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
zasadnutia Rady sú splnené.  
 
Uznesenie č. 06-16/1.624: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK: 788-LO/D-1741/2006 zo dňa 06.09.2006 
vo veci  žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS 
ÚK: MICRONET a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-16/2.625: 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. 788-LO/D-
1741/2006, začatom dňa 06.09.2006 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v káblovom 
distribučnom systéme (ďalej len “KDS”) v meste Bratislava účastníka konania: 
 
MICRONET a.s. 
Stará Prievozská 2 
821 09 Bratislava 
 
posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 06.09.2006 a vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 
Z.z. 

 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/263 

  
za nasledujúcich podmienok: 
  
1. 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle potvrdenia Telekomunikačného 

úradu SR o splnení oznamovacej povinnosti zo dňa 27.07.2006 
    - hlavná stanica – lokalita: Kopčianska ul., Bratislava 
 

2. územný rozsah vysielania: mesto Bratislava 
 

3. počet prípojok:  5000 
 

4. ponuka programových služieb:  
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Základná programová ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, MUSIC 

BOX, Televízia Ružinov, ČT 1, ČT 2, Eurosport, 
Zone Romantica, Minimax, A +, Film + 

rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio_FM, Rádio Regina; FUN RADIO, rádio 
OKEY, Rádio EXPRES, Jemné melódie, VIVA 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/699: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 788-LO/D-1741/2006 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (MICRONET a.s., Bratislava) a vyzve na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 19.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 3/ 
SK: 468-LO/D-2488/2005 zo dňa 07.11.2005 
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/49 – zníženie územného rozsahu 
ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-16/3.626: 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. 468-LO/D-2488/2005 zo dňa 07.11.2005, posúdila žiadosť o zmenu údajov  uvedených v žiadosti o 
licenciu č. R/49, doručenú Rade dňa  07.11.2005 účastníka konania:  
 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 Bratislava 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     

 
rozhodnutie: 

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

mení 
 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/49 nasledovne: 
 
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 v znení neskorších zmien a 
doplnkov sa menia takto: 
 

1. V časti I., bod 6 Pridelené frekvencie sa vypúšťa text: 
„96,1 MHz Košice – mesto“ 
 

2. V časti IV., bod 2 sa vypúšťa text: 
„Frekvencia:  96,1 MHz Košice – mesto 
 Lokalita:                     Košice – mesto 

  Vyžiarený výkon: 100 W (200 dBW)“ 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-16/700: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 468-LO/D-
2488/2005 zo dňa 07.11.2005, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., 
Bratislava spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku. 
T: 19.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 714-LO/O-1497/2006 zo dňa 27.06.2006 
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ust. § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
ÚK: DUOSAT, spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-16/4.627: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 písm. g) zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č. 714-LO/O-
1497/2006 zo dňa 27.06.2006, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 
60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z., 
účastníka konania: 
 
DUOSAT, spol. s r.o. 
Galbavého 1 
841 01 Bratislava 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

zastavuje 
 

správne konanie č. 714-LO/O-1497/2006 zo dňa 27.06.2006, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/701: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho spoločnosti 
DUOSAT, spol. s r.o., Bratislava. 
T: 19.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 716-LO/O-1499/2006 zo dňa 20.06.2006 
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ust. § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
ÚK: KROM - SAT, spol. s r.o., Krompachy 
 
Uznesenie č. 06-16/5.628: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 písm. g) zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č. 716-LO/O-
1499/2006 zo dňa 20.06.2006, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 
60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z., 
účastníka konania: 
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KROM-SAT, s.r.o. 
Poštová 2 
053 42 Krompachy 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva 
toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

zastavuje 
 

správne konanie č. 716-LO/O-1499/2006 zo dňa 20.06.2006, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/702: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho spoločnosti 
KROM – SAT, spol. s r.o., Krompachy.  
T: 19.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK:717-LO/O-1500/2006 zo dňa 21.06.2006 
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ust. § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
ÚK: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov 

 
Uznesenie č. 06-16/6.629: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 písm. g) zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č. 717-LO/O-
1500/2006 zo dňa 21.06.2006, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 
60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z., 
rozhodla, že účastník konania: 
 
TATRA TEMEX CABLE, a.s. 
Legionárov 5 
080 01 Prešov 
 

porušil 
 
ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z.  
 

tým, 
 

že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou, 
  

za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. –  
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. 
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Úloha č. 06-16/703: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania, spoločnosti TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov. 
T: 19.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 715-LO/O-1498/2006 zo dňa 20.06.2006 
vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa ust. § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
ÚK: Obec Litava, s.r.o., Litava 
 
Uznesenie č. 06-16/7.630: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 a § 5 písm. g) zák. č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 
Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní (ďalej len „zákon č. 71/1967 Zb.“) v správnom konaní č. 715-LO/O-
1499/2006 zo dňa 20.06.2006, vo veci možného nesplnenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) a § 
60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z., 
rozhodla, že účastník konania: 
 
Obec Litava s.r.o. 
962 44 Litava č. 5 
 

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

 
za čo mu ukladá 

 
sankcia podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. –  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. 06-16/704: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi 
konania (Obec Litava s.r.o., Litava) 
T: 19.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
Sťažnosť č. 1643/146-2006 proti spoločnosti AVC spol. s r.o., Bratislava  
Predmet sťažnosti: neoprávnená retransmisia 
Sťažovateľ: utajený 
 
Uznesenie č. 06-16/8.631: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení 
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sťažnosti č. 1643/146-2006 zo dňa 17.08.2006 a dospela k záveru, že sťažnosť je v  zmysle 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  neopodstatnená. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/705: Zaslať oznámenie o vybavení sťažnosti sťažovateľovi – APKT, Bratislava. 
T: 30.09.2006          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
Sťažnosť č. 1337/143-2006 proti spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava  
Predmet sťažnosti: nesplnenie oznamovacej povinnosti v zmysle ust. § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z.  
Sťažovateľ: utajený 
 
Uznesenie č. 06-16/9.632: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z. z.“), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. prerokovala Správu o šetrení 
sťažnosti č. 1337/143-2006 zo dňa 27.06.2006 a dospela k záveru, že sťažnosť je v  zmysle 
ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z.  neopodstatnená. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/706: Zaslať oznámenie o vybavení sťažnosti sťažovateľovi.  
T: 30.09.2006          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 785-LO/D-1717/2006 zo dňa 04.09.2006 
vo veci oznámenia o zmene údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 
ÚK: AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica  
ÚP: 10.00 hod. 
 
Uznesenie č. 06-16/10.633: 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. 785-LO/D-1717/2006, vedenom vo 
veci žiadosti o zmenu licencie podľa ustanovenia § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. voči 
účastníkovi konania, spoločnosti: 
 
AZTV, spol. s r.o. 
Nám. SNP 11/11 
974 01 Banská Bystrica 
 
po zistení a posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

 
Rada podľa ustanovenia § 19 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 
v y z ý v a 
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účastníka konania, aby svoje podanie, doručené Rade dňa 04.09.2006, evidované pod č. správneho 
konania 785-LO/D-1717/2006 doplnil v lehote do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia 
o nasledovné doklady a podklady: 
- žiadosť s odstránenými nedostatkami  v časti týkajúcej sa programovej služby. 

 
Do doby doplnenia žiadosti všetkými požadovanými dokladmi Rada podľa ustanovenia § 29 ods. 1 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie č. 785-LO/D-1717/2006 zo dňa 
04.09.2006 vo veci žiadosti zmenu licencie č. T/153 prerušuje. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/707: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 785-LO/D-1717/2006 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania. 
T: 19.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 652-LO/D-1044/2006 zo dňa 19.05.2006 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/107 podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. telekomunikáciách 
ÚK: VARES, s.r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 06-16/11.634: 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. 652-LO/D-1044/2006 zo dňa 19.05.2006, posúdila  
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/107, z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie 
účastníka  konania: 
 
VARES, s.r.o. 
Chalupkova 25 
974  01 Banská 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. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
m e n í 

 
registráciu retransmisie č. TKR/107 zo dňa 15.01.1998 v  znení neskoršie vykonaných  zmien,  pričom 
body  1-4 sa dopĺňajú   nasledovne: 
 
1. V bode 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia  sa dopĺňa podbod   1.25  

ktorý  znie:   
„1.25 Káblový distribučný systém:  
   Hlavná stanica KDS: OcÚ Lazany  

      Lokalita: obec Ladzany“   
  
2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o text: „Lazany “ 
3. Bod 3.  Počet prípojok  sa  mení a dopĺňa o  text :  
        „  Lazany:       345 
  Počet prípojok celkom je:                     11863”   
 4. V bode  4. Ponuka programových služieb sa vkladá podbod  4.25, ktorý znie:  
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 „4.25 KDS Lazany:   
    a) základný súbor :   

     televízne programové služby:    STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ, TV Prievidza, 
ČT1,ČT2,  RTL 2,  PRO 7,  SAT 1,  Super RTL, 
VIVA 

        rozhlasové program. služby:             SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_ FM;  
VIVA 

          b) rozšírený súbor:  -„  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/708: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vyhotoví rozhodnutie o zmene registrácie č. TKR/107   v SK č. : 652-LO/D-1044/2006 a zašle ho 
účastníkovi konania  spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku (VARES, s.r.o., Banská Bystrica). 
T: 19.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 776-LO/D-1609/2006 zo dňa 10.08.2006
vo veci žiadosti o predchádzajúci súhlas prevodom obchodných podielov
ÚK: RM PROGRES, s.r.o., Fačkov
       MEDIA ASSET, a.s., Praha, Česká republika
 
Uznesenie č. 06-16/12.635: 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. 776-LO/D-1609/2006 zo dňa 10.08.2006 s účastníkmi konania: 
 
RM PROGRES, s.r.o. 
013 16 Fačkov 
 
a 
 
MEDIA ASSET, a.s.                                                                                                                                                           
Sokolovská 304 
190 00 Praha 9 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/80, spoločnosti RM 
PROGRES, s.r.o., Fačkov a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 
46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   
 

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

udeľuje predchádzajúci súhlas 
 
s prevodom obchodného podielu jediného spoločníka spoločnosti RM PROGRES, s.r.o., Fačkov 

- Milana Vendrinského vo výške 100 % podielu na základnom imaní  
 
na nadobúdateľa spoločnosť MEDIA ASSET, a.s., Praha, Česká republika. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-16/709: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 776-LO/D-
1609/2006 zo dňa 10.08.2006  a zašle ho účastníkom konania spoločnosti RM PROGRES, s.r.o., 
Fačkov a spoločnosti MEDIA ASSET, a.s., Praha, Česká republika. 
T: 19.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 777-LO/D-1642/2006 zo dňa 18.08.2006 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS/satelitu 
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava 
ÚP: 10.30 hod.
 
Uznesenie č. 06-16/13.636: 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/satelitu, 
v správnom konaní č. 777-LO/D-1642/2006 zo dňa 18.08.2006, účastníka konania: 
 
RING TV s.r.o. 
Pekná cesta 6 
843 03 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 RING TV s.r.o., Pekná cesta 6, 843 03 Bratislava 
 

licenciu č. T/190 
na televízne vysielanie  

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

„I. 
 

(1) Názov programovej služby: RING TV 
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3) Časový rozsah vysielania: 53 hodín/týždenne 
(4) Územný rozsah vysielania: KDS a MMDS spoločnosti UPC BROADBAND    SLOVAKIA, 

s.r.o., Bratislava, KDS a MMDS spoločnosti SATRO s.r.o.,  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: 
40191/B, oddiel: Sro, zo dňa 25.07.2006 

(2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch  vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 40191/B, oddiel: Sro, zo dňa 25.07.2006 

 
    III. 
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1)      Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej Rade 
dňa 18.08.2006 (č.p. 1642/2006) 
  

a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max.  20 % 
     2. Programy : min. 80 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 0 % 

2. Publicistika: 
 2.1 Politická publicistika: 0 % 
 2.2 Ostatná publicistika:  0 % 
3. Dokumentárne programy:  0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 100 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy : 0 % 
9. Športové programy: min. 0 % 

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

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

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

európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: nevzťahuje sa 
4) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 

JSO  
5) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej 

programovej služby: teletext neprevádzkuje  
6) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 

prístupom verejnosti 
7) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 

- CD nosiče alebo DVD nosiče v zodpovedajúcej kvalite a požadovanom formáte, 
- Videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite 
(možnosti požadovaných formátov: rv, rm, wmv, wm, mov qt, divx, mpeg, avi, mp4) 
 

  
IV. 

 
1.   Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS a MMDS spoločnosti UPC BROADBAND 
SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava. 
1.1. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS a v MMDS  je na základe 

rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/254 spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, 
s.r.o., Bratislava. 

 
2.   Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS a MMDS spoločnosti SATRO s.r.o., 
Bratislava.    
2.1. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v KDS je na základe rozhodnutia 

o registrácii retransmisie č. TKR/9 spoločnosť SATRO s.r.o., Bratislava. 
2.2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb v MMDS je na základe rozhodnutia 

o registrácii retransmisie č. TKR/121 spoločnosť SATRO s.r.o., Bratislava.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 

 14



Úloha č. 06-16/710: 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. 777-LO/D-1642/2006, vyzve na 
úhradu správneho poplatku a zašle ho účastníkovi konania spoločnosti RING TV s.r.o., Bratislava. 
T: 19.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č.61/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(monitorovaný program Slovensko hľadá SuperStar II. z dní 12.07.2006, 13.07.2006, 14.07.2006, 
17.07.2006 a 18.07.2006) 
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona    
 
Uznesenie č. 06-16/14.637: 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. začína správne konanie voči 
Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 12.07.2006 odvysielal počas programu Slovensko hľadá 
Superstar 2 upútavkové bloky. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/711: 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: 03.10.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-16/14.638: 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. začína správne konanie voči 
Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 13.07.2006 odvysielal počas programu Slovensko hľadá 
Superstar 2 upútavkové bloky. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/712: 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: 03.10.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-16/14.639: 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. začína správne konanie voči 
Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 14.07.2006 odvysielal počas programu Slovensko hľadá 
Superstar 2 upútavkové bloky. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-16/713: 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: 03.10.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-16/14.640: 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. začína správne konanie voči 
Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 17.07.2006 odvysielal počas programu Slovensko hľadá 
Superstar 2 upútavkové bloky. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/714: 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: 03.10.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-16/14.641: 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. začína správne konanie voči 
Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 zákona  
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 18.07.2006 odvysielal počas programu Slovensko hľadá 
Superstar 2 upútavkové bloky. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/715: 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: 03.10.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-16/14.642: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 
61/2006/TV o monitorovaní Slovenskej televízie začína správne konanie voči Slovenskej televízii, 
vysielateľovi na základe zákona vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s poskytnutím neúplného záznamu vysielania zo dňa 14.07.2006, ktorý vyžiadala od 
Slovenskej televízie Rada.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/716: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 03.10.2006          Z: PKO 
 
K bodu 15/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 56/2006/TV o monitorovaní Kysuckého televízneho vysielania 
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(monitorovaný program z dní 19. a 22.6.2006) 
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Podvysoká     číslo licencie: T/101 
 
Uznesenie č. 06-16/15.643: 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 (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom 
podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 56/2006/TV z monitorovania 
Kysuckého televízneho vysielania začína správne konanie voči vysielateľovi OTS, s.r.o., vo veci 
možného porušenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti so skutočnosťou, že vysielateľ 
nevysielal v súlade s licenciou.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/717: 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: 03.10.2006          Z: LO 
 
K bodu 16/ 
Kontrolný monitoring 
Návrh na začatie správneho konania 
Správa č. 10/2006/Ro o monitorovaní RÁDIO TATRY INTERNATIONAL - RTI 
(monitorovaný program z dní 23.6.- 26.6.2006) 
Vysielateľ: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad    číslo licencie: R/86 
 
Uznesenie č. 06-16/16.644: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy č. 
10/06/Ro o monitorovaní programovej služby RÁDIO TATRY INTERNATIONAL – RTI začína 
správne konanie voči vysielateľovi Poprad Reality Invest, a.s. vo veci možného porušenia § 16 písm. 
g) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním oznámenia v poľskom jazyku v rámci 
reklamného bloku dňa 26.6.2006 o cca 9:51:35 hod. a s odvysielaním oznámenia v maďarskom jazyku 
v rámci reklamného bloku dňa 26.6.2006 o cca 17:51:16 hod.   

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/718: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 03.10.2006          Z: PKO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č. 1354/117-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie programu Čierny Peter z dňa 6.6.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1354/117-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3 
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 06-16/17.645: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 1354/117-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. 
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vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím 
záznamov vysielania zo dňa 6.6.2006 na vyžiadanie Rady. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/719: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 03.10.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-16/17.646: 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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 1354/117-2006, vedenú voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o., a uznala predmetnú 
sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/720: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 28.09.2006          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1284/113-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie celodenného vysielania z dní 10.6.-19.6.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3  
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/125 
 
Uznesenie č. 06-16/18.647: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 voči vysielateľovi TA 3 začína správne konanie voči 
vysielateľovi C.E.N. s.r.o., vo veci možného porušenia § 30 ods.  2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s odvysielaním záznamov z MS vo futbale v publicistickom programe Šport v dňoch 10. – 
19.6.2006 o cca 23:00 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/721: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 03.10.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-16/18.648: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 1284/113-2006 voči vysielateľovi TA 3 začína správne konanie voči 
vysielateľovi C.E.N. s.r.o., vo veci možného porušenia § 30 ods.  2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. 
v súvislosti s opakovaným odvysielaním záznamov z MS vo futbale v spravodajských blokoch dňa 
11.6.2006 o 10:00 a 11:00 hod a dňa 13.6.2006 o 12:00 a 13:00 hod. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/722: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 03.10.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-16/723: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správnych konaní. 
T: 28.09.2006          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1563/137-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie  programu Noviny  z dní 27.6. a 11.7.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1563/137-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-16/19.649: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 1563/137-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, 
s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 písm. b) zákona  č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním 
príspevku informujúcom o požiari v sklade firmy DETOX v programe Noviny zo dňa 11.07.2006, 
v ktorom mohlo dôjsť k nezabezpečeniu objektívnosti a nestrannosti. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/724: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 03.10.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-16/725: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania.  
T: 28.09.2006          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 06-16/19.650: 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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 1563/137-2006, vedenú voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., Bratislava a 
uznala sťažnosť v zmysle § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú v časti 
týkajúcej sa príspevku odvysielaného dňa 27.06.2006.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/726: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 28.09.2006          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania 
Sťažnosť č.1283/112-2006      sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie  programu Reflex z dňa 19.6.2006) 
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Správa o šetrení sťažnosti č. 1283/112-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-16/20.651: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní 
Správy o šetrení sťažnosti č. 1283/112-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza začína správne 
konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 
ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním reportáže o sadomasochistickom 
salóne v programe Reflex zo dňa 19.6.2006.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/727: 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: 13.09.2006          Z: PgO 
 
Úloha č. 06-16/728: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi  začatie správneho konania. 
T: 28.09.2006          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č.59/06/TV o monitorovaní Bánovského televízneho vysielania 
(monitorované dni: 3. a 10.8.2006) 
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, s.r.o., Bánovce nad Bebravou číslo licencie: T/71 
 
Uznesenie č. 06-16/21.652: 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. 59/2006/TV z monitorovania 
Bánovského televízneho vysielania konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 03. a 10.08.2006 
vysielateľa Mestské kultúrne stredisko, s. r. o., Bánovce nad Bebravou, s licenciou č. T/71  nebolo 
zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/729: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Mestské kultúrne stredisko, s. r. o., Bánovce 
nad Bebravou) uznesenie Rady. 
T: 28.09.2006          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 60/06/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové Mesto Bratislava 
(monitorované dni: 29. a 31.7.2006) 
Vysielateľ: OMEGA PLUS, s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/74 
 
Uznesenie č. 06-16/22.653: 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. 60/2006/TV z monitorovania Televízie 
Nové Mesto Bratislava konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 29. a 31.07.2006 vysielateľa 
OMEGA PLUS, s.r.o., Bratislava, s licenciou č. T/74  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-16/730: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (OMEGA PLUS, s.r.o., Bratislava) 
uznesenie Rady. 
T: 28.9.2006          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1452/127-2006      sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie  programu Noviny  zo dňa   9.7.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 1452/127-2006 smerujúcej proti vysielaniu   televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-16/23.654: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 1452/127-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., vo 
veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s neposkytnutím záznamu 
vysielania zo dňa 9.7.2006 na vyžiadanie Rady v zodpovedajúcej kvalite.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/731: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania, začiatok správnych konaní a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy 
pre rozhodnutie vo veci.  
T: 03.10.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-16/23.655: 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 § 14a zákona č. 308/2000 Z. z. preverila sťažnosť 
evidovanú pod č. 1452/127-2006, vedenú voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., Bratislava a 
uznala sťažnosť v zmysle § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/732: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28.09.2006          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1455/121-2006     sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11.7.2006 a Športové noviny zo dňa 2. a 10.7.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1455/121-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza. 
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-16/24.656: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 1455/121-2006 voči vysielateľovi TV Markíza začína správne konanie voči 
vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s.r.o., vo veci možného porušenia § 30 ods.  2 písm. d) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s opakovaným odvysielaním záznamov z MS vo futbale 
v príspevku Tipovacia udalosť roka odvysielanom v programe Športové noviny dňa 11.7.2006.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-16/733: 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: 03.10.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-16/734: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 28.09.2006          Z: PgO 
 
K bodu 25/ 
SK č.: 618-PgO/O-1138/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 31/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 3 písm. f) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II. / 24.02.2006) 
ÚK: Vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia 
 
Uznesenie č. 06-16/25.657: 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. 618-PgO/O-1138/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 

 porušil povinnosť ustanovenú v § 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že prerušil program Slovensko hľadá Superstar II, odvysielaný dňa 24.02.2006 o cca 20.05 hod., 
prezentáciou hlavných sponzorov programu,  
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/735: 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 vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii 
T: 19.10.2006          Z: PKO 
 
K bodu 26/ 
SK č.: 622-PgO/O-1146/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 36/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 3 písm. f) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II. / 17.02.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia    
 
Uznesenie č. 06-16/26.658: 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 
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správneho konania č. 622-PgO/O-1146/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 

 porušil povinnosť ustanovenú v § 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že prerušil program Slovensko hľadá Superstar II, odvysielaný dňa 17.02.2006 o cca 20.05 hod., 
prezentáciou hlavných sponzorov programu,  
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/736: 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 vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii 
T: 19.10.2006          Z: PKO 
 
K bodu 27/ 
SK č.: 621-PgO/O-1144/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 36/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 3 písm. f) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II. / 10.02.2006) 
ÚK: Vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia  
 
Uznesenie č. 06-16/27.659: 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. 621-PgO/O-1144/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 

 porušil povinnosť ustanovenú v § 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že prerušil program Slovensko hľadá Superstar II, odvysielaný dňa 10.02.2006 o cca 20.05 hod., 
prezentáciou hlavných sponzorov programu,  
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/737: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
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písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenia na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii 
T: 19.10.2006          Z: PKO 
 
K bodu 28/ 
SK č.: 620-PgO/O-1142/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 31/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 3 písm. f) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II. / 10.03.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia 
 
Uznesenie č. 06-16/28.660: 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. 620-PgO/O-1142/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 

 porušil povinnosť ustanovenú v § 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že prerušil program Slovensko hľadá Superstar II, odvysielaný dňa 10.03.2006 o cca 20.05 hod., 
prezentáciou hlavných sponzorov programu,  
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/738: 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 vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii 
T: 19.10.2006          Z: PKO 
 
K bodu 29/ 
SK č.: 630-PgO/O-1154/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 450/35-2006 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Ohnivá búrka / 11.02.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia  
 
Uznesenie č. 06-16/29.661: 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. 630-PgO/O-1154/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na 
základe zákona   
 

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

tým, 
 
že dňa 11.02.2006 o cca 17.03 hod. odvysielal program Ohnivá búrka, pri zaradení ktorého do 
vysielania nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť pre maloletých,  
 

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

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

tým, 
 
že dňa 11.02.2006 o cca 17.03 hod. odvysielal program Ohnivá búrka, pričom 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. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom jednostotisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 7000088921/8180, VS ***06, KS 6548. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/739: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania Slovenskej 
televízii, vysielateľ na základe zákona 
T: 19.10.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-16/740: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 28.9.2006          Z: PgO 
 
K bodu 30/ 
SK č.: 704-PgO/O-1483/2006 zo dňa 06.06.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 630/53-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Správy – Odvolanie hlavného kontrolóra BB / 07.03.2006) 
ÚK: C. E. N., spol. s r. o.      číslo licencie: T/125 
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Uznesenie č. 06-16/30.662: 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. 704- PgO/O-1483/2006 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 07.03.2006 o cca 18.07 hod. odvysielal príspevok 
s názvom Banskobystričania chcú kontrolóra späť, 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. 06-16/741: 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 C.E.N. s.r.o., Bratislava 
T: 19.10.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-16/742: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28.9.2006          Z: PgO 
 
K bodu 31/ 
SK č.: 631-PgO/O-1156/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 211/12-2006 
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. d) a § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny –  príspevok Ohnivé peklo / 16.01.2006) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-16/31.663: 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 správne konania č. 631-PgO/O-1156/2006 vedené voči vysielateľovi MARKÍZA – 
SLOVAKIA, spol. s r. o. podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení 
neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 26



 
Úloha č. 06-16/743: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcií a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 19.10.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-16/744: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 28.9.2006          Z: PgO 
 
K bodu 32/ 
SK č.: 626-PgO/O-1151/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 376/29-2006 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Púchovský magazín / 20.01.2006) 
ÚK: Mestský bytový podnik, s. r. o., Púchov    číslo licencie: T/92 
 
Uznesenie č. 06-16/32.664: 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. 626-PgO/O-1151/2006, MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., 
 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 20.01.2006 v programe Púchovský magazín odvysielal informácie, ktoré boli vlastnou 
propagáciou, čím nezabezpečil, aby vysielanie reklamy bolo rozoznateľné a zreteľne oddelené od 
iných častí programovej služby tak, aby nebolo s nimi zameniteľné, 
 

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. 06-16/745: 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 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 
T: 19.10.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-16/746: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 28.9.2006          Z: PgO 
 
K bodu 33/ 
SK č.: 628-PgO/O-1152/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 463/33-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. k) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: logo / 01.02.2006) 
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ÚK: Slovakia okolo sveta, s. r. o., Trenčín    číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 06-16/33.665: 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 správne konania č. 628-PgO/O-1152/2006 vedené voči vysielateľovi "SLOVAKIA 
okolo sveta s.r.o."  podľa § 30 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších 
predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/747: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. oznámi účastníkovi konania  zastavenie konania. 
T: 19.10.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-16/33.666: 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. 
začína správne konanie voči spoločnosti "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o." vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s nezabezpečením 
povinnosti uchovávať súvislé záznamy vysielania a na vyžiadanie ich poskytnúť Rade. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/747: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 19.10.2006          Z: PKO 
 
K bodu 34/ 
SK č.: 625-PgO/O-1150/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 376/29-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Púchovský magazín / 27.01.2006) 
ÚK: Mestský bytový podnik, s. r. o., Púchov    číslo licencie: T/92 
ÚP: 10.50 hod. 
 
Uznesenie č. 06-16/34.667: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 625-PgO/O-1150/2006 Mestský bytový podnik, s.r.o.,   
 

porušil 
 

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

tým, 
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že dňa 27.1.2006 v rámci programu Púchovský magazín odvysielal príspevok informujúci 
o odmietnutí prezidenta občianskeho združenia Občania za prosperitu Púchova zúčastniť sa diskusie 
s primátorom mesta Púchov, 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 
 
v súlade s § 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. 06-16/749: 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.  
T: 19.10.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-16/750: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 28.9.2006          Z: PKO 
 
K bodu 35/ 
SK č.: 623-PgO/O-1148/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 5/2006/RO o monitorovaní Beta Rádia 
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neoddelenie reklamného bloku od program. služby / 04.02.2006) 
ÚK: Rádio Beta Prievidza, s. r. o.      číslo licencie: R/76 
 
Uznesenie č. 06-16/35.668: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 623-PgO/O-1148/2006 Rádio Beta Prievidza, s.r.o. 
 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 4.2.2006 o cca 8:38 hod. rozoznateľne a zreteľne neoddelil vysielanie reklamného bloku od inej 
časti programovej služby na jeho konci,  
 

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.“ 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/751: 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. 
T: 19.10.2006          Z: PKO 
 
K bodu 36/ 
SK č.: 624-PgO/O-1149/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 5/2006/RO o monitorovaní Beta Rádia 
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Hráme jubilantom / 04.02.2006) 
ÚK: Rádio Beta Prievidza, s. r. o.      číslo licencie: R/76 
 
Uznesenie č. 06-16/36.669: 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 ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že 
účastník správneho konania č. 624-PgO/O-1149/2006 Rádio Beta Prievidza, s.r.o. 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
 

tým, 
 
že dňa 4.2.2006 zreteľne neoznačil sponzorovaný program Hráme jubilantom vysielaný v čase 12:00 
hod. – 14:00 hod. na jeho konci,  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 20.000,– Sk, slovom dvadsaťtisíc slovenských 
korún. 
 
Podľa 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. 06-16/752: 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. 
T: 19.10.2006          Z: PKO 
 
K bodu 37/ 
SK č.: 619-PgO/O-1140/2006 zo dňa 04.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 31/06/TV o monitorovaní Slovenskej televízie 
(dodržiavanie § 3 písm. f) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II. / 03.03.2006) 
ÚK: Vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   
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Uznesenie č. 06-16/37.670: 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. 619-PgO/O-1140/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona   
 

 porušil povinnosť ustanovenú v § 3 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z. 
 

tým, 
 
že prerušil program Slovensko hľadá Superstar II, odvysielaný dňa 03.03.2006 o cca 20.05 hod., 
prezentáciou hlavných sponzorov programu,  
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona  
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/753: 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 vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii. 
T: 19.10.2006          Z: PKO 
 
38/Rôzne 
 
1/ Správa o stave digitálneho vysielania v SR 
 
Rada berie na vedomie správu o stave digitálneho vysielania v SR 
 
2/  SK č. 770-LO/D-1380/2006 zo dňa 06.07.2006 vo veci žiadosti o pridelenie frekvencií na 

rozhlasové vysielanie 
 ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-16/38.671: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou 
podľa § 5 ods. 1 písm. d) 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.”), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 770-LO/D-1380/2006 zo dňa 06.07.2006, 
posúdila žiadosť o pridelenie frekvencii 93,8 MHz Bratislava, 105,4 MHz Banská Bystrica a 103,2 
MHz Košice účastníka konania: 
 
Slovenský rozhlas 
Mýtna ulica č. 1 
812 90 Bratislava   
    
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto 
 

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

 31



Rada podľa ustanovenia § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania  
 

I. zamieta žiadosť o pridelenie frekvencie 93,8 MHz Bratislava, 
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
 
II. zamieta žiadosť o pridelenie frekvencie 105,4 MHz Banská Bystrica, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

III. zamieta žiadosť o pridelenie frekvencie 103,2 MHz Košice 
 
Uznesenie bolo prijaté 
 
Úloha č. 06-16/754: Kancelária Rady vyhotoví písomné znenie rozhodnutia v správnom konaní č. 
770-LO/D-1380/2006 a zašle ho účastníkovi konania Slovenský rozhlas, Bratislava. 
T: 19.10.2006          Z: LO 
 
 
3. Návrh na začatie výberového konania 
 
Uznesenie č. 06-16/38.671: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o  udelenie/zmeny 
licencií na terestriálne vysielanie podľa § 48 ods. 1 a 3  dňa  .... Konania sa budú viesť osobitne na 
každú jednotlivú frekvenciu. 
Základné podmienky konaní: 

1. lehota na podanie žiadostí o licenciu/zmenu licencie: do 20.10.2006 do 14,00 hod.  
2. miesto podania žiadostí: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Kolárska 6., 
3. dátum verejného vypočutia v konaniach na rozhlasové a televízne vysielanie: dňa 06.11.2006  
4. konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania 
 
ROZHLASOVÉ VYSIELANIE  

LOKALITA FREKVENCIA
[MHz] KOORDINOVAL VÝKON 

[kW] 
BRATISLAVA 93,8  5,6 
BÁNOVCE NAD 
BEBRAVOU 90,4 MEDIAPOLIS HC 

TRADE, s.r.o 0,5 

BANSKÁ 
BYSTRICA 105,4  0,1 

LEVICE 107,1 FUN 4 
LEVOČA 95,3 EXPRES 1 
MARTIN 93,1  EXPRES 0,5 
NITRA 94,0 FUN RADIO 0,065 
POPRAD 93,2 Rádio TATRY 0,5 
RUŽOMBEROK 89,2 FUN RADIO 1 
TOPOĽČANY 99,8 EXPRES 0,5 
KOŠICE 103,2 MHz  0,04 

 
TELEVÍZNE VYSIELANIE: DVB-T                        

lokalita Frekvencia počet kanálov 
určených na 
televízne 

územný rozsah 
vysielania 
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vysielanie 
KOŠICE KANÁL  44 1 KOŠICE, PREŠOV 

Skúšobné vysielanie je predĺžené do: 30.06.2007 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/755: Kancelária Rady zabezpečí zverejnenie vyhlásených konaní v dvoch celoštátnych 
denníkoch, na internetovej stránke a na úradnej tabuli Rady. 
T: ihneď          Z: LO 
 
4. Sťažnosť č. 1281/115-2006 proti  prevádzkovateľovi: SATRO, s.r.o., Bratislava 

 Predmet sťažnosti: Zrušenia registrácie na vysielanie systémom MMDS v Bratislave         
 prevádzkovateľovi, spoločnosti SATRO, s.r.o. 

  Sťažovateľ: APKT 
 

Uznesenie č. 06-16/38.672: 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.  a  začína správne konanie proti prevádzkovateľovi 
retransmisie č. TKR/121 : 
 
SATRO, s.r.o. 
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
 

z dôvodu možného porušenia: 
 
1. Ustanovenia § 60 ods.1  zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neoznámil Rade  možné zmeny údajov v 

registrácii retransmisie – oprávnenie na prevádzkovanie  vysielača MMDS v Bratislave,  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2. Ustanovenia § 17  ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že prevádzkoval verejnú telekomunikačnú sieť 

alebo telekomunikačné zariadenie bez povolenia na prevádzku.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/756: Kancelária Rady oznámi prevádzkovateľovi retransmisie, spol. SATRO, s.r.o., 
Bratislava, začiatok správneho konania vo veci možného porušenia § 17 ods. 2 a § 60 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z. a pozve ho na ústne pojednávanie vo veci na deň 17.10.2006, aby sa k predmetu veci 
vyjadril.  
T: 03.10.2006          Z: LO 
 
5.  SK 773-LO/D-1585/2006 
 vo veci žiadosti o zmenu licencie 
 ÚK: TV Karpaty , s.r.o., Trnava 
 
Uznesenie č. 06-16/38.673: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, na základe žiadosti, doručenej 
Rade dňa 03.08.2006 vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/181 účastníka konania: 
 
TV Karpaty, s.r.o. 
Jasná 5 
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917  01 Trnava 
 

rozhodnutie: 
 

 
Rada podľa ustanovenia § 29 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

 
prerušuje 

 
správne konanie 773-LO/D-1585/2006 z dôvodu predbežnej otázky – konania o vydaní stanoviska 
Telekomunikačného úrad SR k otázke charakteru rozhodnutia o vydaní osobitného povolenia na 
prevádzkovanie rádiového zariadenia. Správne konanie bude pokračovať po obdržaní uvedeného 
stanoviska TÚ SR. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
 
Úloha č. 06-16/757: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 773-LO/D-
1585/2006 účastníkovi konania, spol. TV Karpaty, s.r.o., Trnava. 
T: 19.10.2006          Z: LO 
 
 
6. Odmeny členom Rady pre vysielanie a retransmisiu za mesiac august 2006 
 
Uznesenie č. 06-16/38.674: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci AUGUST 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 august 2006 v plnej výške všetkým členom Rady. 
Krátenie, resp. nevyplatenie odmeny bude zohľadnené v odmene za mesiac september 2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/758: Kancelária Rady zabezpečí výplatu odmien členom Rady v zmysle schváleného 
uznesenia.  
T: 09.10.2006          Z: LO 
 
 
 
V Bratislave, 19.09.2006 

 
 
 
Valéria Agócs 
  predsedníčka  

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Doc. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc. 
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