
Zápisnica č. 17/2006 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 03. 10. 2006  

v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
Prítomní členovia Rady: podľa priložených prezenčných listín 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overovateľ: Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 
 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Program bol schválený. 
 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
2/ SK:775-LO/D-1592/2006 zo dňa 08.08.2006  
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie č. TKR/121 – systém MMDS, z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
3/ SK:774-LO/D-1593/2006 zo dňa 08.08.2006  
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie č. TKR/9,  z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
4/ SK: 644-LO/D-1075/2006 zo dňa 10.05.2006 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/148 
ÚK: TES Slovakia s.r.o., Žilina 
 
5/ SK: 796-LO/D-1773/2006 zo dňa 13.09.2006 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/99 
ÚK: TV Pezinok, s.r.o., Pezinok 
 
6/ Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
Vysielateľ: OTS,  s.r.o., Čadca 
 
7/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1399/119-2006      
(na vysielanie programu  Nikdy nehovor nikdy zo dňa  3.7.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1399/119-2006 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39  
 
8/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1460/128-2006      
(na vysielanie programu Mravnostné oddelenie zo dňa  10.7.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1460/128-2006 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39  
 
9/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1422/120-2006      
(na vysielanie programu Šport z dňa 1., 5., 6., 7.7.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1422/120-2006 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39  
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10/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1695/151-2006      
(na vysielanie programu  Noviny  zo dňa 11.6.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1695/151-2006 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava                                         číslo licencie: T/39 
 
11/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1656/150-2006      
(na vysielanie  programu  Šport zo dňa 20.8.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1656/150-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
         
12/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 62/06/TV o monitorovaní vysielania Infokanál TEMEX TV  
(monitorované dni: 15., 18., 22. a 25. 8. 2006) 
Vysielateľ: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov   číslo licencie: T/66 
 
13/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1655/149-2006      
(na vysielanie programu Správy STV, príspevku Hlavné mesto: Smrad ako na vidieku z dňa 
16.8.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1655/149-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
14/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č.1483/124, 1484/125, 1492/126-2006      
(na vysielanie programu Šport z dňa 10.,13.,14.,17.7.2006)  
Správa o šetrení sťažností č.1483/124, 1484/125 a 1492/126-2006 smerujúcich proti vysielaniu 
televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39  
 
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č.1437/122-2006,1489/129-2006      
(na vysielanie programu Bulšit zo dňa 7.7.2006)  
Správa o šetrení sťažností č. 1437/122-2006 a č. 1489/129-2006 smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.s.r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
16/ SK č.: 634-PgO/O-1220/2006 zo dňa 25.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 6/2006/Ro o monitorovaní programovej služby Rádio ZET 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamov z vysielania  zo dňa 08. a 09.02.2006) 
ÚK: RM PROGRES s.r.o., Žilina     číslo licencie: R/80  
 
17/ SK č.: 637-PgO/O-1224/2006 zo dňa 25.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 439/31-2006 
(dodržiavanie § 3 písm. f) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II. / 11.02.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia     
 
18/ SK č.: 638-PgO/O-1226/2006 zo dňa 25.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 252/21-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny – Chybné pištole / 12.01.2006) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
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19/ SK č.: 639-PgO/O-1227/2006 zo dňa 25.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 298/24-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny  – Privatizácia letísk / 24.01.2006) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
20/ SK č.: 665-PgO/O-1335/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 585/49-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. l) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: trvalé neoznačovanie programovej služby logom dňa 14.2.2006 a  
8.3.2006) 
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“     číslo licencie: T/126 
 
21/ SK č.: 670-PgO/O-1340/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 737/62-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny – Riskoval životy ľudí / 20.09.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
22/ SK č.: 764-PgO/O-1796/2006 zo dňa 04.07.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1107/94-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamu z vysielania / 25., 27. a 28.05.2006) 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
23/ SK č.: 635-PgO/O-1221/2006 zo dňa 25.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 591/52-2006 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Filmový marec / 25. a 26.02.2006) 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
24/ SK č.: 636-PgO/O-1223/2006 zo dňa 25.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2687/302-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Reportéri – Čakanie na záchranu / 03.10.2005) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia     
 
Rôzne: 
I. Pracovná cesta – konferencia Radiokomunikace 2006, Pardubice 
II.  Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle §16 písm.l/, §§ 
22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 z.z. 
o telekomunikáciách za 2.štvrťrok 2006 
III. Návrh monitoringu upútaviek 
IV. Návrh rozpočtu na rok 2007 
V. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k októbru 2006 
 
 

************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 758 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
zasadnutia Rady sú splnené.  
 
Uznesenie č. 06-17/1.675: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
K bodu 2/ 
SK:775-LO/D-1592/2006 zo dňa 08.08.2006  
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie č. TKR/121 – systém MMDS, z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-17/2.676: 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. 775-L/D-1592/2006 zo dňa 08.08.2006, posúdila  
žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/121 systémom MMDS  z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb z vysielačov  MMDS  Brezová pod Bradlom a Nitra, prevádzkovateľa: 
 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
 

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

 m e n í 
 
registráciu retransmisie č. TKR/121 zo dňa 29.07.1998 v znení neskorších  zmien  nasledovne: 
 
Bod 4. Ponuka programových služieb sa mení  v častiach   4.1. a 4.3.  takto: 
„4.1.  vysielač  Brezová pod Bradlom    

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

TV, TV Focus, MusicBox, ČT1, ČT2, Prima, RTL Klub, 
CNN,  VIVA, PRO 7, SAT 1 

 
4.3.    vysielač Nitra  

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

televízne programové služby :  STV 1, STV 2, TV Markíza, TA 3, ORF 1, TVZ, JOJ, Nautik 
TV, TV Focus, MusicBox, ČT1, ČT2, Prima, RTL Klub, 
CNN,  VIVA, PRO 7, SAT 1“ 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/759: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady 
vydá rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121   v SK č. : 775-LO/D-1592/2006, zašle 
ho účastníkovi konania  a vyzve ho na úhradu správneho poplatku ( SATRO,  s.r.o., Bratislava) 
T: 13.11.2006          Z: LO 
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K bodu 3/ 
SK:774-LO/D-1593/2006 zo dňa 08.08.2006  
vo veci  žiadosti o zmenu registrácie č. TKR/9,  z dôvodu zmeny ponuky programových služieb 
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-17/3.677: 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.774-LO/D-1593/2006 zo dňa 08.08.2006, posúdila  
oznámenie  o zmene registrácie retransmisie č. TKR/9  prostredníctvom KDS z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb v mestách Brezová pod Bradlom, Šurany a  Vráble, prevádzkovateľa 
retransmisie: 
 
SATRO, s.r.o.  
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  
 

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

 
m e n í 

 
registráciu retransmisie   č. TKR/9 zo dňa 24.09.1993 v znení   zmien vykonaných rozhodnutím č 
TKR/9/RZL/377/2001  vydanom v úplnom  znení  dňa 21.08.2001  nasledovne:  

 
1. Bod 4. Ponuka programových služieb sa v časti 4.1 a 4.3 mení a  znie: 
„ 4.1. KDS Šurany, Vráble ( Programové služby sú preberané z vysielača MMDS Nitra ) 
 

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

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

TV FOCUS, MusicBox,  ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, RTL 
Klub,  VIVA, PRO 7, SAT1,CNN  

 rozhlasové programové služby:  - 
   
4.3. KDS Brezová pod Bradlom  
 

základný súbor:  
   televízne programové služby :  STV 1, STV 2, TVB (držiteľom licencie je  Videoštúdio 

RIS, s.r.o., Senica), ČT 2,  Prima, ORF 1, ZDF 
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; VIVA  

 
 rozšírený súbor : 

 televízne programové služby :  STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, Nautik TV,  TVZ, 
TVB (držiteľom licencie je  Videoštúdio RIS, s.r.o., Senica) 
MusicBox,  ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1,  ORF 2, RTL Klub, 
RTL, RTL 2,  VIVA, PRO 7, SAT1, ZDF, ARD, CNN, 
Discovery chanel, Cartoon Network/TCM, TV5 MONDE , 
Rai sport, C1R, TV Focus 
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rozhlasové programové služby:  Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio   Devín; 
VIVA“ 

 
2. Bod 7.  Retransmisia prostredníctvom Internet protokolu  (IP TV) znie takto: 
„7.1. Územný rozsah retransmisie: Bratislava 
 7.2  Ponuka programový služieb: 

 
základný súbor:  

     televízne programové služby : STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, TVZ,  Music Box, 
ČT 1, ČT 2, Prima, ORF 1, TV 5MONDE, TVE, Rai due,  
ZDF, C1R 

 
 rozšírený súbor: Galaxie Sport, Jetix, FILM BOX, FILM+,  National 

Geographic Channel, Nautik TV, Viasat Explorer, Viasat 
history   

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

Rádio_FM, Rádio Regina, Rádio Patria,; Rádio Lumen,  
Rádio  Expres,   FUN RADIO, Rádio OKEY, VIVA, Rádio 
HEY, Rádio 7 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/760: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie č. TKR/9   v SK č.: 774-LO/D-1593/2006 zo 
dňa 08.08.2006, zašle ho  účastníkovi konania, spoločnosti  SATRO,  s.r.o., Bratislava a vyzve ho na 
úhradu správneho poplatku. 
T: 13.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 644-LO/D-1075/2006 zo dňa 10.05.2006 
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/148 
ÚK: TES Slovakia s.r.o., Žilina 
 
Uznesenie č. 06-16/4.627: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. 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.“), 
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v správnom 
konaní č. 644-LO/D-1075/2006 zo dňa 10.05.2006 vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených 
v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/148 účastníka konania 

 
TES Slovakia s.r.o. 
Kragujevská ulica 4 
010 01 Žilina 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

zastavuje 
 
správne konanie č. 644-LO/D-1075/2006 zo dňa 10.05.2006, pretože účastník konania na výzvu 
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správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky svojho podania a bol o možnosti zastavenia 
konania poučený, a podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.   
 

zamieta 
 
žiadosť o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/148, doručenú Rade 
dňa 10.05.2006. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/760: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 644-LO/D-1075/2006 zo dňa 
10.05.2006 písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania.  
T: 03.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 796-LO/D-1773/2006 zo dňa 13.09.2006 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/99 
ÚK: TV Pezinok, s.r.o., Pezinok 
 
Uznesenie č. 06-17/5.679: 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. 796-LO/D-1773/2006 zo dňa 13.09.2006 posúdila  doručené 
oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
 
TV Pezinok, s.r.o. 
Holubyho 42 
902 01 Pezinok 
 
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti – zmeny v dozornej rade  spoločnosti a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

 
rozhodnutie: 

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

 
mení 

 
licenciu č. T/99 na televízne  vysielanie nasledovne:  
 
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/99/1998 zo dňa 08.09.1998 a rozhodnutí č. T/99/RZL/878/2004  
zo dňa 23.03.2004 vydanom v úplnom znení sa časť II. Právne skutočnosti spoločnosti  mení   takto:  
 
Právne skutočnosti  spoločnosti:  
„1./ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní, alebo podiel na hlasovacích právach: 

podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava, vložka číslo : 15401/B, zoznam 
výpisov č. : c- 5737/06, zo dňa 04.09.2006 

2./ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch držiteľa licencie: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava, vložka číslo : 15401/B, zoznam výpisov č. : c- 
5737/06, zo dňa 04.09.2006.“ 

 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-17/761: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom 
konaní č. 796-LO/D-1773/2006 a zašle ho účastníkovi konania  ( TV Pezinok, s.r.o. ) spolu s výzvou 
na úhradu správneho poplatku. 
T: 03.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 6/  
Kontrola dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.  
Vysielateľ: OTS,  s.r.o., Čadca 

 
Uznesenie č. 06-17/6.680: 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 v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.,  
 

začína správne konanie  
 

voči vysielateľovi: 
 
OTS, s r.o. 
Štúrova 1706  
022 01 Čadca 
 
1. Vo veci možného porušenia ustanovenie § 54 písm. c) zák. 308/2000 Z.z. tým, že uskutočnil 

prevod obchodných podielov a hlasovacích práv v rozsahu prevyšujúcom 55% celkovej hodnoty 
základného imania spoločnosti a hlasovacích práv vysielateľa s licenciou počas trvania platnosti 
licencie  bez predchádzajúceho súhlasu Rady s takýmto prevodom.   

2. Vo veci porušenia ustanovenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z., pretože vysielateľ neoznámil 
Rade všetky zmeny, týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených 
k tejto žiadosti podľa § 46 ods. 1až 3 a nepredložil doklady o nich do 15 dní od vzniku týchto 
zmien. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/762: Kancelária Rady oznámi účastníkovi konania,  spoločnosti OTS, s.r.o., Čadca 
začiatok správneho konania a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie vo veci na deň 
17.10.2006 o 10,00 hod.  
T: ihneď          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1399/119-2006      
(na vysielanie programu  Nikdy nehovor nikdy zo dňa  3.7.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1399/119-2006 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 06-17/7.681: 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. 1399/119-2006 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 programu Nikdy nehovor nikdy zo dňa 3.7.2006 na vyžiadanie Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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Úloha č. 06-17/763: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 17.10.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-17/7.682: 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. 1399/119-2006, 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.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/764: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 8/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1460/128-2006      
(na vysielanie programu Mravnostné oddelenie zo dňa  10.7.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1460/128-2006 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 06-17/8.683: 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. 1460/128-2006 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 programu Mravnostné oddelenie zo dňa 10.7.2006 na vyžiadanie Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/765: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 17.10.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-17/8.684: 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. 1460/128-2006, 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.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/766: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
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K bodu 9/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1422/120-2006      
(na vysielanie programu Šport z dňa 1., 5., 6., 7.7.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1422/120-2006 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-17/9.685: 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. 1422/120-2006 smerujúcej voči televízii JOJ začína správne konanie voči 
vysielateľovi MAC TV 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  programe Šport zo dňa 
7.7.2006 o cca 19:52 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/767: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 17.10.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-17/768: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 06-17/9.686: 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. 1422/120-2006 smerujúcu voči televízii JOJ a uznala sťažnosť v zmysle § 14a ods. 
10 zákona č. 308/2000 Z. z. v časti týkajúcej sa záberov Cristiana Ronalda za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/769: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia časti sťažnosti. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 10/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1695/151-2006      
(na vysielanie programu  Noviny  zo dňa 11.6.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1695/151-2006 smerujúcej proti vysielaniu  televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava                                         číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-17/10.687: 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. 1695/151-2006, 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.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/770: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
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T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 11/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1656/150-2006      
(na vysielanie  programu  Šport zo dňa 20.8.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1656/150-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-17/11.688: 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. 1656/150-2006 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 programu Šport  zo dňa 20.08.2006 na vyžiadanie Rady.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/771: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 17.10.2006          Z: PKO 
 
Uznesenie č. 06-17/11.689: 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. 1656/150-2006, vedenú voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o., a uznala sťažnosť 
v zmysle § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-16/772: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 12/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 62/06/TV o monitorovaní vysielania Infokanál TEMEX TV  
(monitorované dni: 15., 18., 22. a 25. 8. 2006) 
Vysielateľ: TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov   číslo licencie: T/66 
 
Uznesenie č. 06-17/12.690:  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. 62/2006/TV z monitorovania Infokanála 
TEMEX TV konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 15., 18., 22. a 25.08.2006 vysielateľa 
TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov, s licenciou č. T/66  nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/773: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (TATRA TEMEX CABLE, a.s., Prešov) 
uznesenie Rady. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
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K bodu 13/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1655/149-2006      
(na vysielanie programu Správy STV, príspevku Hlavné mesto: Smrad ako na vidieku z dňa 
16.8.2006) 
Správa o šetrení sťažnosti č.1655/149-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie 
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona     
 
Uznesenie č. 06-17/13.691: 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. 1655/149-2006, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a 
uznala sťažnosť v zmysle § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-17/774: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 14/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č.1483/124, 1484/125, 1492/126-2006      
(na vysielanie programu Šport z dňa 10.,13.,14.,17.7.2006)  
Správa o šetrení sťažností č.1483/124, 1484/125 a 1492/126-2006 smerujúcich proti vysielaniu 
televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava     číslo licencie: T/39  
 
Uznesenie č. 06-17/14.692: 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. 1483/124-2006 smerujúcu voči televízii JOJ a uznala sťažnosť podľa § 14a ods. 10 
zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/775: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 06-17/14.693: 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 sťažností č. 1483/124-2006, 1484/125-2006 a 1492/126-2006 smerujúcej voči televízii JOJ 
začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV 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  programe Šport zo dňa 14.7.2006 o cca 19:52 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/776: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 17.10.2006          Z: PKO 
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Úloha č. 06-17/777: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
Uznesenie č. 06-16/14.694: 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 sťažností č. 1483/124-2006, 1484/125-2006 a 1492/126-2006 smerujúcej voči televízii JOJ 
začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV 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  programe Šport zo dňa 17.7.2006 o cca 19:52 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/778: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi účastníkovi konania začatie správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a dôkazy pre 
rozhodnutie vo veci.  
T: 17.10.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-17/778.1: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosti č.1437/122-2006,1489/129-2006      
(na vysielanie programu Bulšit zo dňa 7.7.2006)  
Správa o šetrení sťažností č. 1437/122-2006 a č. 1489/129-2006 smerujúcich proti vysielaniu TV 
Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.s.r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-17/15.695: 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 sťažností č. 1437/122-2006,1489/129-2006 smerujúcej voči televízii MARKÍZA začína 
správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. vo veci možného 
porušenia § 20 ods.  3 až 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním programu Bulšit zo 
dňa 7.7.2006 o cca 20:05 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/779: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
SK č.: 634-PgO/O-1220/2006 zo dňa 25.04.2006 
Doplnenie: Správa č. 6/2006/Ro o monitorovaní programovej služby Rádio ZET 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamov z vysielania  zo dňa 08. a 09.02.2006) 
ÚK: RM PROGRES s.r.o., Žilina     číslo licencie: R/80 
 
Uznesenie č. 06-17/16.696: 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 
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(ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. 
rozhodla, že účastník správneho konania č. 634-PgO/O-1220/2006, RM PROGRES, s.r.o. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania z dní 08.02. a 09.02.2006, 

 
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. 06-17/780: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenie na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania RM PROGRES, s.r.o. 
T: 03.11.2006          Z: PKO 
 
K bodu 17/ 
SK č.: 637-PgO/O-1224/2006 zo dňa 25.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 439/31-2006 
(dodržiavanie § 3 písm. f) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Slovensko hľadá Superstar II. / 11.02.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia     
 
Uznesenie č. 06-17/17.697: 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. 637-PgO/O-1224/2006 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 11.02.2006 o cca 10.08 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. 
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Úloha č. 06-17/781: 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: 03.11.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-17/782: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
SK č.: 638-PgO/O-1226/2006 zo dňa 25.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 252/21-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny – Chybné pištole / 12.01.2006) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné   číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-17/18.698: 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. 638-PgO/O-1226/2006 MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.   
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť príspevku Chybné pištole, odvysielaného dňa 12.1.2006 
v spravodajskom programe Televízne noviny o cca 19.00 hod., 
 

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. 06-17/783: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 03.11.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-17/784: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok vybavenia sťažnosti. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
SK č.: 639-PgO/O-1227/2006 zo dňa 25.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 298/24-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny  – Privatizácia letísk / 24.01.2006) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné   číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 06-17/19.699: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že správne 
konanie č. 639-PgO/O-1227/2006 vedené voči účastníkovi konania MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s 
r.o. podľa § 30  písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 
 

zastavuje, 
 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/785: 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: 03.11.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-17/786: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
SK č.: 665-PgO/O-1335/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 585/49-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. l) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: trvalé neoznačovanie programovej služby logom dňa 14.2.2006 a  
8.3.2006) 
ÚK: “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“     číslo licencie: T/126 
 
Uznesenie č. 06-17/20.700: 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. 665-PgO/O-1335/2005, spoločnosť „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.” 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 14.02.2006 a dňa  08.03.2006 pri vysielaní televíznej programovej služby neoznačil na 
obrazovke trvalo svoju programovú službu nezameniteľným obrazovým symbolom (logom),  
 

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. 
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Úloha č. 06-17/787: 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 „SLOVAKIA 
okolo sveta s.r.o.” 
T: 03.11.2006          Z: PKO 
 
K bodu 21/ 
SK č.: 670-PgO/O-1340/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 737/62-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. b) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny – Riskoval životy ľudí / 20.09.2005) 
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné    číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-17/21.701: 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. 670-PgO/O-1340/2005, spoločnosť MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.   
 

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

tým, 
 
že v spravodajskom programe Televízne noviny zo dňa 20.09.2005 odvysielal príspevok Riskoval 
životy ľudí, v ktorom nezabezpečil objektívnosť a nestrannosť. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/788: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
SK č.: 764-PgO/O-1796/2006 zo dňa 04.07.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1107/94-2006 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamu z vysielania / 25., 27. a 28.05.2006) 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-17/22.702: 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. 764-PgO/O-1796/2006, MAC TV s.r.o. 

 
porušil 

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

tým, 
 
že neposkytol Rade na vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Inkognito z dňa 25.5.2006, 
programu Nikdy nehovor nikdy  z dňa 27.5.2006 a programov Správna vec a Zločiny podľa M. H. 
Clarkovej z dňa 28.05.2006, 
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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. 06-17/789: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – upozornenie na porušenie zákona a doručí ho 
účastníkovi konania MAC TV s.r.o. 
T: 03.11.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-17/790: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
SK č.: 635-PgO/O-1221/2006 zo dňa 25.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 591/52-2006 
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Filmový marec / 25. a 26.02.2006) 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava      číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-17/23.703: 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. 635-PgO/O-1221/2006 MAC TV  
 

porušil 
 

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

tým, 
  
že dňa 25.2.2006 o cca 21.12 hod. a dňa 26.2.2006 o cca 20.58 hod odvysielal upútavkový blok 
s názvom Filmový marec, pričom pri zaradení do vysielania nezohľadnil jeho vekovú vhodnosť, 
 

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

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

tým, 
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že dňa 25.02.2006 o cca 21.12 hod. a dňa 26.2.2006 o cca 20.58 hod odvysielal upútavkový blok 
s názvom Filmový marec bez uplatneniu Jednotného systému 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 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.“ 
 
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. 06-17/791: 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: 03.11.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-17/792: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 636-PgO/O-1223/2006 zo dňa 25.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2687/302-2005 
(dodržiavanie § 16 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: Reportéri – Čakanie na záchranu / 03.10.2005) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia     
 
Uznesenie č. 06-17/24.704:  
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. 636-
PgO/O-1222/2006 Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 

porušil 
 

povinnosť ustanovenú v § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
 
tým, že v programe Reportéri zo dňa 03.10.2005 odvysielal reportáž Čakanie na záchranu, v ktorej 
došlo k prezentácii jednostranných informácií a názorov bez toho, aby bola zabezpečená všestrannosť 
informácií a názorová pluralita k danej problematike v rámci vysielanej programovej služby,     
 

za čo mu ukladá 
 
I. podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na 
porušenie zákona.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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II. podľa ustanovenie § 64 ods. 1 písm. b) a § 65 ods. 1 a 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z  – 
odvysielanie oznamu o porušení zákona   
 
Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. 
trikrát, v čase pred začiatkom vysielania programu Reportéri, a to pred tromi po sebe nasledujúcimi 
odvysielaniami programu Reportéri, pričom prvýkrát pri najbližšom odvysielaní programu Reportéri 
odo dňa doručenia predmetného rozhodnutia.  
 
Nižšie uvedený text je účastník konania povinný odvysielať v písomnej a súčasne i v čítanej podobe 
bez sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára. Po prečítaní oznamu musí celý text oznamu 
zostať na obrazovke v trvaní minimálne 10 sekúnd. Účastník konania bezodkladne oznámi termín 
odvysielania oznamu Rade. Text oznamu: 
 
„Slovenská televízia odvysielaním reportáže Čakanie na záchranu zo dňa 3.10.2005 v programe 
Reportéri porušila zákon o vysielaní a retransmisii. Nezabezpečila všestrannosť informácií a názorovú 
pluralitu v rámci vysielanej programovej služby tak, ako jej to ukladá § 16 písmeno a) zákona č. 
308/2000 Z. z. Nezabezpečením všestrannosti informácií došlo k zavádzaniu verejnej mienky. Táto 
sankcia bola uložená rozhodnutím Rady pre vysielania a retransmisiu.“ 
 
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. 06-17/793: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia a doručí ho účastníkovi konania. 
T: 03.11.2006         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-17/794: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 12.10.2006         Z: PgO 
 
25/Rôzne 
I. Pracovná cesta – konferencia Radiokomunikace 2006, Pardubice 
 
Uznesenie č. 06-17/25.705: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s návrhom na pracovnú 
cestu na Konferenciu RADIOKOMUNIKACE 2006 v dňoch 25.-27.10.2006 a súhlasí s uskutočnením 
tejto zahraničnej pracovnej cesty podľa predloženého návrhu. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/794: Kancelária Rady zabezpečí pracovnú cestu obvyklým spôsobom. 
T: ihneď         Z: LO, OEV 
 
II.  Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb v zmysle §16 písm.l/, 
§§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 z.z. 
o telekomunikáciách za 2.štvrťrok 2006 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie informáciu o štatistike o odvysielanom programe 
televíznych programových služieb v zmysle § 16 písm.l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní 
a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách za 2.štvrťrok 2006. 

 
III. Návrh monitoringu upútaviek 
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Rada berie na vedomie plán monitoringu upútaviek. 
 
IV. Návrh rozpočtu na rok 2007 
 
Uznesenie č. 06-17/25.706: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh rozpočtu na rok 2007 
s pripomienkami. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/795: Kancelária Rady zabezpečí prepracovanie návrhu rozpočtu na rok 2007 
a predloží Výboru NR SR pre média a kultúru. 
T: 13.10.2006         Z: RK 
 
V. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k októbru 2006 
 
Rada berie na vedomie čerpnaie rozpočtových prostriedkov k októbru 2006.  
 
VI. Miesto realizácie výberových konaní - sídlo RVR 
 
Uznesenie č. 06-17/25.707: Rada schvaľuje návrh miesta realizácie výberových konaní so sídlom 
Rady pre vysielanie a retransmisiu. 
T: 06.10.2006         Z: LO 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-17/796: Kancelária Rady zabezpečí všetky materiály potrebné na výberové konanie. 
T: 31.10.2006         Z: LO 
 
 
V Bratislave, 03.10.2006 

 
 
 
 
Valéria Agócs 
  predsedníčka  

Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
 
 
 
 
 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Mgr. Ľuboš Kukliš 
Overil: Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. 
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