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Zápisnica č. 18/2006 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 17. 10. 2006  

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

 
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
  
2/ SK: 648 – LO/D – 1082/2006 zo dňa 11.05.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
  
3/ SK: 798-LO/D-1618/2006 zo dňa 14.08.2006 
vo veci predĺženia platnosti licencie na televízne vysielanie podľa § 49 zákona 308/2000 Z. z. 
ÚK: Marián Matús , Snina 
ÚP: 10:00 
  
4/ SK: 799-LO/D – 1774/2006 zo dňa 13.09.2006 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/134 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. 
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom 
  
5/ SK: 820-LO/D-1023/2006 zo dňa 14.08.2006   
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica 
  
6/ SK: 795-LO/D-1785/2006 zo dňa 14.09.2006   
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 
  
7/ SK: 801-LO/O-2119/2006 zo dňa 19.09.2006   
vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca 
ÚP: 10:20 
  
8/ SK: 802-LO/D-1842/2006 zo dňa 25.09.2006   
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Trnava 
ÚP: 11:00 
 
9/ SK: 643-LO/D-1068/2006 zo dňa 10.05.2006 
vo veci oznámenie o zmene licencie č. R/54 
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov 
ÚP: 10:40 
  
10/ SK: 772-LO/D-1562/2006 zo dňa 01.08.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS  
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ÚK: TELESERVIS spol. s r.o., Bratislava 
  
11/ SK: 678-LO/O-1133/2006 zo dňa 03.05.2006 
vo veci možného neoprávneného prevádzkovania retransmisie 
ÚK: T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava 
  
12/ SK: 677-LO/O-1132/2006 zo dňa 02.05.2006 
vo veci možného neoprávneného prevádzkovania retransmisie 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
  
13/ SK: 823-LO/O-1421/2006 zo dňa 10.07.2006 
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
  
14/SK: 826-LO/O-2176/2006 zo dňa 05.10.2006   
vo veci možného porušenia § 54 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca 
ÚP: 10:20 
  
15/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1490/130-2006      
(na vysielanie TV Považie z dňa 17.6.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1490/130-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Považie 
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o.,,Považská Bystrica   číslo licencie: T/156 
  
16/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1287/114-2006      
(na vysielanie televízie JOJ z dňa 12.-16.6., 19.-22.6.2006 – Ranné noviny)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1287/114-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
  
17/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1561/134-2006      
(na vysielanie TV Markíza zo dňa 29.7.2006, film Pán prsteňov)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1561/134-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.s.r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
  
  
18/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 63/06/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice 
(monitorované dni: 28.8. a 5.9.2006) 
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.,  číslo licencie: T/133 
  
19/ Kontrolný monitoring 
Správa č. 64/06/TV o monitorovaní vysielania Televízie AVT Prievidza 
(monitorované dni: 30.8. a 6.9.2006) 
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza číslo licencie: T/52 
  
20/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1718/152-2006      
(na vysielanie programu Dobrá rada z dňa 27. 8. 2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1718/152-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
  
21/ Šetrenie sťažnosti 
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Sťažnosť č.1820/161-2006      
(na vysielanie programu Správy STV, príspevok Útok medveďa: Poľovník v nemocnici, z dňa 
21.8.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1820/161-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie                         
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
  
22/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1559/136-2006      
(na vysielanie programu Hurikán zo dňa 17.7.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1559/136-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
  
23/ Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1560/135-2006      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24.7.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1560/135-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
  
24/ SK č.: 664-PgO/O-1334/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa č. 39/2006/TV o monitorovaní vysielania TV PATRIOT 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamov z vysielania  z dní 23.3. a 24.3.2006) 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina     číslo licencie: T/148  
  
25/ SK č.: 660-PgO/O-1330/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa č. 7/06/RO o monitorovaní rozhlasovej stanice FUN RADIO 
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: K-FUN / 29.3.2006) 
ÚK: RADIO a.s., Bratislava      číslo licencie:  R/71 
  
26/ SK č.: 640-PgO/O-1228/2006 zo dňa 25.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 466/36-2006 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: ZOH 2006 - Turín / 16.02.2006) 
ÚK: vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia    
  
27/ Rôzne: 
  
Rozdelenie ústnych pojednávaní 
1/ Marián Matús , Snina      10.00 hod. 
2/ OTS, s.r.o., Čadca       10.20 hod. 
3/ Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov    10.40 hod. 
4/ TV Karpaty, s.r.o., Trnava      11.00 hod.  
 
 

************* 
 
K bodu 1/  
Kontrola plnenia úloh:  
Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 796 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu 
zasadnutia Rady sú splnené.  
 
Uznesenie č. 06-18/1.708: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
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K bodu 2/ 
SK: 648 – LO/D – 1082/2006 zo dňa 11.05.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves 
 
Uznesenie č. 06-18/2.709: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z.) postupom podľa § 
71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 648-LO/D-1082/2006 zo dňa 11.05.2006, vo veci 
žiadosti o registráciu retransmisie v meste Bratislava, mestská časť Devínska Nová  Ves, žiadateľa : 
 
Mestská časť Bratislava -Devínska Nová  Ves 
Novoveská č. 17/a 
843 10 Bratislava - DNV 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č.  308/2000Z.z. a § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 o správnom konaní vydáva toto  

 
rozhodnutie: 

 
1. Rada podľa §  58 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z. žiadosť o registráciu retransmisie  zamieta,  

vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ nespĺňa podmienky uvedené v § 56 ods. 2  zákona. č. 
308/2000 Z. z.  z dôvodu, že nepredložil výpis z Obchodného registra príslušného registrového 
súdu. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
2. Rada podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne 

konanie č. 648-LO/D-1082/2006 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie zo dňa 11.05.2006, 
pretože účastník konania nepredložil všetky náležitosti  podľa § 57 zák. č. 308/2000 Z. z., potrebné 
pre rozhodnutie vo veci a v  lehote určenej Radou nenastala náprava.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/797: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zamietnutí žiadosti vo veci 
udelenia licencie a zašle ho účastníkovi konania –Mestskej časti Bratislava – DNV. 
T: 17.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 3/ 
SK: 798-LO/D-1618/2006 zo dňa 14.08.2006 
vo veci predĺženia platnosti licencie na televízne vysielanie podľa § 49 zákona 308/2000 Z. z. 
ÚK: Marián Matús , Snina 
ÚP: 10:00 
 
Uznesenie č. 06-18/3.710: 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 predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie prostredníctvom káblového distribučného 
systému, v správnom konaní č. 798-LO/D-1618/2006  zo dňa 14.08.2006, účastníka konania: 
 
Marián Matús 
Strojárska 1832/93 
069 01 Snina 
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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 § 52 ods. 2 zákona č.308/2000 Z. z.  
 

predlžuje platnosť licencie na televízne vysielanie č. T/30 o 12 rokov 
 
 a podľa §51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

 
mení 

 
licenciu na televízne vysielanie č. T/30 nasledovne: 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/30/94 zo dňa 14.12.1994 v znení neskoršie vykonaných 
zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto: 

 
 „I. 

 
(1)   Názov programovej služby: SKV 1 
(2)   Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov 
(3)   Časový rozsah vysielania: 20 hodín/denne 
(4)  Územný rozsah vysielania: mesto Snina 
(5)   Jazyk vysielania: slovenský 
  

II. 
Právne skutočnosti :  
Marián Matús, narodený dňa 27.07.1960 v Snine, RČ: 600727/7188, bytom Strojárska 
1832/93, Snina 069 01  

    III. 
 

1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z  programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 14.08.2006 (č. podania 1618/2006):  

  
a/  Programová služba (100 %) 
     1. Doplnkové vysielanie: max.  97 % 
     2. Programy : min 3 % 
b/  Programy: (100 %) 
 1. Spravodajstvo: 0 % 

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

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

vysielacieho času: 0 % 
3) Navrhovaná suma alebo podiel výdavkov, ktoré žiadateľ o licenciu na vysielanie televíznej 

programovej služby použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme: 
350.000 ,- Sk 
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4) Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu programov 
vo verejnom záujme: min 1 % 

5) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený 
európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 
zákona č. 308/2000 Z. z. : 0 % 

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

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

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

9) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
VHS,DVD 

  
IV. 

 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS v meste Snina.  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je spoločnosť TV – SKV s.r.o., Snina, 
na základe rozhodnutia o registrácii retransmisie č. TKR/243 zo dňa 21.06.2005. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/798: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady 
pripraví písomné vyhotovenie rozhodnutia o predĺžení platnosti licencie č. T/30 na televízne 
vysielanie v správnom konaní č. 798-LO/D-1618/2006, vyzve na úhradu správneho poplatku a zašle 
ho účastníkovi konania Mariánovi Matúsovi. 
T: 17.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 4/ 
SK: 799-LO/D – 1774/2006 zo dňa 13.09.2006 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/134 podľa ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z. z. 
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom 
 
Uznesenie č. 06-18/4.711: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa 
ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 
195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 308/2000 Z. z.“), 
v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v správnom 
konaní č. 799-LO/D-1774/2006 zo dňa 13.09.2006, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie  
č. TKR/134 účastníka konania  
 
Ján Gregor 
Centrum III 1360/146  
018 41 Dubnica nad Váhom 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  
 

rozhodnutie: 
 

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

mení 
 
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/134  zo dňa 16.02.1998 a toto v plnom znení znie: 
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1.Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia : 
 
1.1 Hlavná stanica – lokalita:  Beckov 
1.2  Hlavná stanica – lokalita : Lazy pod Makytou 
1.3 Hlavná stanica – lokalita : Hradište 
1.4 Hlavná stanica – lokalita : Rudník 
1.5  Hlavná stanica – lokalita : Horné Naštice 
1.6 Hlavná stanica – lokalita : Vydrná 
1.7  Hlavná stanica  - lokalita : Ilava 
1.8 Hlavná stanica  - lokalita : Ivanovce 
1.9 Hlavná stanica  - lokalita : Dubnica nad Váhom – za Traťou  
 
2. Územný rozsah retransmisie: 
Beckov, Lazy pod Makytou , Hradište, Rudník, Horné Naštice, Vydrná , Ilava, Ivanovce, Dubnica nad 
Váhom – za Traťou 
 
3. Počet prípojok 
 
3.1 obec Beckov    224 
3.2 obec Lazy pod Makytou   400 
3.3 obec Hradište    230 
3.4 obec Rudník    100 
3.5 obec Horné Naštice    90 
3.6 obec Vydrná    80 
3.7 Ilava, Kukučínova ulica   400 
3.8 obec Ivanovce     100 
3.9 Dubnica nad Váhom – za Traťou  300 
 
Celkový počet prípojok 1924 
 
4. Ponuka programových služieb: 
 
4.1 KDS  Beckov 
 
Základná programová ponuka:  
 
-televízne programové služby : STV1, STV2, TV MARKÍZA,TA3, JOJ, ČT1, ČT2, PRIMA, VIVA, 
RTL, PRO 7, SAT 1,Galaxie Sport, NAUTIK TV, MUSIC BOX, FILM+, DISCOVERY CHANEL    
 
-rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, 
Rádio Lumen, rádio OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, RÁDIO DÚHA, Jemné melódie 
 
4.2 KDS  Lazy pod Makytou 
 
 Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby : STV1, STV2, TV MARKÍZA, TA3, ČT1, ČT2, ČT4 Sport, PRIMA,  
VIVA,  PRO 7, DISCOVERY CHANEL    
 
- rozhlasové programové služby : Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 
Rádio Lumen, rádio OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, RÁDIO DÚHA, Jemné melódie, FUN RADIO 
 
4.3 KDS  Hradište 
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Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby : STV1, STV2, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT1, PRIMA, VIVA, 
RTL, PRO 7,  NAUTIK TV, MUSIC BOX,  DISCOVERY CHANEL, TV NOE    
 
 
- rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 
Rádio Lumen, rádio OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, RÁDIO DÚHA, Jemné melódie, FUN RADIO 
 
4.4 KDS  Rudník 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2,TV MARKÍZA, JOJ, ČT1, ČT2, PRIMA, VIVA, RTL, 
PRO 7,  SAT 1    
 
- rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 
Rádio Lumen, rádio OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, RÁDIO DÚHA, Jemné melódie, FUN RADIO 
 
4.5 KDS  Horné Naštice 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, PRIMA, RTL, PRO 
7, VOX ,TV NOE   
 
- rozhlasové programové služby: : Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 
Rádio Lumen, rádio OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, RÁDIO DÚHA, Jemné melódie, FUN RADIO 
 
4.6 KDS  Vydrná 
 
Základná programová ponuka: 
 
-televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, PRO 7, 
TV NOE,VIVA   
 
-rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 
Rádio Lumen, rádio OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, RÁDIO DÚHA, Jemné melódie, FUN RADIO 
 
4.7 KDS Ilava 
 
Základná programová ponuka: 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, PRO 
7, VIVA, TV NOE, GALAXIE SPORT, NAUTIK TV, MUSIC BOX, OČKO, JETIX, HALLMARK, 
DISCOVERY CHANEL, FILM BOX    
 
- rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 
Rádio Lumen, rádio OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, RÁDIO DÚHA, Jemné melódie, FUN RADIO 
 
4.8 KDS  Ivanovce 
 
Základná programová ponuka: 
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- televízne programové služby: STV1, STV2,TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1,ČT2, PRIMA, PRO 7, 
NAUTIK TV, MUSIC BOX 
 
- rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 
Rádio Lumen, rádio OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, RÁDIO DÚHA, Jemné melódie, FUN RADIO 
 
4.9 KDS Dubnica nad Váhom – za Traťou 
 
Základná programová ponuka 
 
- televízne programové služby: STV1, STV2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, PRIMA, PRO 
7, NAUTIK TV, MUSIC BOX, SAT1, RTL, VIVA, GALAXIE SPORT, FILM BOX, VIASAT 
HISTORY, VIASAT EXPLORER 
 
 
- rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; 
Rádio Lumen, rádio OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, RÁDIO DÚHA, Jemné melódie, FUN RADIO 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/799: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie 
č. TKR/134 v správnom konaní č. 799-LO/D-1774/2006 zo dňa 13.09.2006, zašle ho účastníkovi 
konania (Ján Gregor) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 5/ 
SK: 820-LO/D-1023/2006 zo dňa 14.08.2006   
vo veci žiadosti o zmenu údajov podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 06-18/5.712: 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. 820-LO/D-1023/2006, 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. 
Strieborné nám. 2 
974 01 Banská Bystrica 
 
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     
 

r o z h o d n u t i e: 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách,  
 

v y z ý v a 
 
účastníka konania, aby v lehote 90 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 
predložil Rade tieto doklady :  
 

- stanovisko k rozhodnutiu Krajského súdu v Banskej Bystrici č. 40Cbs 94/04 zo dňa 
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26.10.2005 a stanovisko k výsledkom valného zhromaždenia spoločnosti AZTV, spol. s r.o., 
konanom dňa 07.02.2006, 

- stanovisko k rozporu medzi údajmi o právnych skutočnostiach spoločnosti podľa výpisu z 
 Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 7374/S zo dňa 
03.08.2006 a podľa spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným 
AZTV, spol. s r.o., zo dňa 13.07.2006,  

- stanovisko k súčasnému stavu zápisu údajov o spoločnosti AZTV, spol. s r.o. v Obchodnom 
registri. 

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

 
p r e r u š u j e 

 
správne konanie č. 820-LO/D-1023/2006 vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne  vysielanie 
č. T/153. Rada bude v konaní pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, 
najneskôr po uplynutí stanovenej lehoty. Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku 
neplynú. V prípade, že v uvedenej lehote nebudú odstránené nedostatky podania, Rada konanie 
zastaví. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/800: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 820-LO/D-
1023/2006 a zašle ho účastníkovi konania, AZTV, spol. s r.o., Banská Bystrica. 
T: 17.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 6/  
SK: 795-LO/D-1785/2006 zo dňa 14.09.2006   
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava 

 
Uznesenie č. 06-18/6.713: 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. 795-LO/D-1785/2006 zo dňa 14.09.2006 posúdila 
oznámenie o zmene licencie  č. T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č.  308/2000 
Z.z. účastníka konania: 
 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01  Bratislava 
 
z dôvodu zmeny podielov programových typov 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/39 na televízne vysielanie nasledovne:  
 
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995, právoplatnej dňa 
27.07.1995 v znení neskorších zmien a rozhodnutia č. T/39/RZL/99/2006 vydanom dňa 20.06.2006 
v úplnom znení  sa menia takto: 
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Článok III., bod 1. sa mení a znie takto: 
„1.  Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby uvedenej 

v podaní, ktoré bolo doručené Rade dňa 14.09.2006 (č.p.d. 1785/2006) 
a)  Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 30 % 
2. Programy: min. 70 % 

b) Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 7,6 % 
2. Publicistika: 6,4 % 

2.1 Politická publicistika: 0,35 % 
2.2 Ostatná publicistika: 6,65 % 

3. Dokumentárne programy: 1,0 % 
4. Dramatické programy: 70,3 % 
5. Zábavné a hudobno-zábavné programy: 13,6 % 
6. Hudobné programy: 0,7 % 
7. Vzdelávacie programy: 0,0 % 
8. Náboženské programy: 0,0 % 
9. Športové programy: 0,4 % 

Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5 
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva 
a publicistiky, kde je možná len smerom nahor. 
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového 

vysielacieho času: 0 %  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/801: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 795-LO/D-
1785/2006, zašle ho účastníkovi konania spoločnosti MAC TV s.r.o., Bratislava, a vyzve ho na 
zaplatenie správneho poplatku. 
T: 17.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 7/ 
SK: 801-LO/O-2119/2006 zo dňa 19.09.2006   
vo veci možného porušenia § 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca 
 
Uznesenie č. 06-18/7.714: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3, § 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 v správnom 
konaní č. 801-LO/O-2119/2006, že účastník správneho konania – vysielateľ televíznej programovej 
služby s licenciou č. T/101:  
 
OTS, s.r.o. 
Štúrova 1706 
022 01 Čadca 

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

 
tým, 

 
že nevysielal v súlade s udelenou licenciou, t.j. v súlade s časovým rozsahom vysielania,  uvedeným 
v licencii, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
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za čo mu ukladá 
 

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu – pokutu určenú  podľa 
ustanovenia § 67 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 20.000,– Sk, slovom dvadsaťtisíc 
slovenských korún. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila“.  
 
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-10820-002/0720, KS 6548, VS 329/06  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/802: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č.801-LO/O-
2119/2006 a zašle ho účastníkovi konania - spoločnosti OTS, s.r.o., Čadca. 
T: 17.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 8/ 
SK: 802-LO/D-1842/2006 zo dňa 25.09.2006   
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní 
vysielateľa 
ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Trnava 
 
Uznesenie č. 06-18/8.715: 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. 802 -LO/D-1842/2006  zo dňa 25.09.2006 s účastníkmi konania: 
 
TV Karpaty, s.r.o. 
Jasná 5 
917 01 Trnava 
 
a 
 
Július Greguš 
Horné Orešany 421 
919 03 Horné Orešany 
 
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom  100% obchodného podielu (85 %  
podielu na základnom imaní Ing. Petra Cáka a 15 %  podielu na základnom imaní Mgr. Márie  
Cákovej a podielu na hlasovacích právach) vysielateľa s licenciou na televízne  vysielanie č. T/181,  
spoločnosti TV Karpaty, s.r.o.  a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto   

 
rozhodnutie: 

 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.  

 
udeľuje predchádzajúci súhlas  

 
s prevodom 100% podielu na základnom imaní držiteľa licencie na televízne vysielanie č. T/181, 
spoločnosti TV Karpaty, s.r.o., Trnava,  zo spoločníkov Ing. Petra Cáka a Mgr. Márie Cákovej, na 
spoločníka Júliusa Greguša, bytom Horné Orešany č. 421.   
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/803: Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu vydá účastníkovi konania v tejto 
veci písomné  vyhotovenie rozhodnutia. 
T: 17.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 9/ 
SK: 643-LO/D-1068/2006 zo dňa 10.05.2006 
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/54 
ÚK: Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o., Prešov 
 
Uznesenie č. 06-18/9.716: 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. 643-LO/D-1068/2006 zo dňa 10.05.2006 s účastníkom konania: 
 
Prešovská kultúrna agentúra, s.r.o. 
Moyzesova 45 
080 01 Prešov 
 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva toto     
 

r o z h o d n u t i e: 
 
Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách,  
 
v zmysle ustanovenia § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii v znení 
neskorších predpisov  

 
zamieta 

 
oznámenie o zmene licencie zo dňa 10.05.2006 č. R/54 a určuje termín 120 dní na nápravu odo dňa 
doručenia tohto rozhodnutia. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/804: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 643-LO/D-
1068/2006 a zašle ho účastníkovi konania (PKA, Prešov.) 
T: 17.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 10/ 
SK: 772-LO/D-1562/2006 zo dňa 01.08.2006 
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS  
ÚK: TELESERVIS spol. s r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-18/10.717: 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. 772-LO/D-
1562/2006, začatom dňa 01.08.2006 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v káblovom 
distribučnom systéme účastníka konania: 
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TELESERVIS spol. s r.o. 
Lachová 37 
851 03 Bratislava 
 
posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 01.08.2006 a vydáva podľa ustanovenia § 59 zákona č. 308/2000 

Z. z. 
 

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/264 
  

za nasledujúcich podmienok: 
  
1.   Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: v zmysle oznámenia zo dňa 07.07.2006 
o zámere začať poskytovať siete, služby alebo siete a služby podľa ustanovenia § 14 zákona č. 
610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách. Potvrdenie oznámenia listom č. 1081/12/06 zo dňa 
18.07.2006, vydané Telekomunikačným úradom SR. 
 - hlavná stanica Bratislava, ul. Jozefa Hagaru 9 

  
 2.  územný rozsah vysielania: Slovenská republika 
  
3. počet prípojok: 50.000 
 
4. ponuka programových služieb:  

  
Základná programová ponuka: 
televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, ČT 

     24, ČT 4 Sport, ORF 1, ORF 2, M 1, M 2, MUSIC BOX, 
     NAUTIK TV, Ó (Óčko), 24 cz, A +, AXN, BBC PRIME, 
     BBC WORLD, Boomerang, Cinemax, Cinemax 2, Club, Cs 
     Film, DEUTSCHE WELLE, DomKino, Eurosport 2, Extreme 
     sports channel, FASHION TV, FEBIO TV, FILM BOX, Film 
     +, Nonstop Kino (FILMBOX EXTRA), HBO 2, HUSTLER 
     BLUE, HUSTLER GOLD, MCM POP, MCM TOP, Moooby 
     TV, MTV Base, MTV Hits, MTV2, Musica Pervogo, NASN, 
     NOSTALGIE, NTV MIR, Pervy kanal, SPICE, TOP TV, TV 
     DEKO, TV NOE, TV Paprika, TV PORT, TV5, VH1 Classic, 
     Viasat Explorer, Viasat History, Vremja, XXX-XTREME, 
     Lov a rybolov, Motorismus, XXL 

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín,  
     Rádio_FM, Rádio Regina, Rádio Patria; FUN RADIO, VIVA, 
     rádio OKEY, Rádio Lumen, Rádio EXPRES 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/805: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 772-LO/D-1562/2006 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (TELESERVIS, Bratislava) a vyzve na úhradu 
správneho poplatku. 
T: 17.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 11/ 
SK: 678-LO/O-1133/2006 zo dňa 03.05.2006 
vo veci možného neoprávneného prevádzkovania retransmisie 
ÚK: T-Mobile Slovensko, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-18/11.718: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 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. 
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o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 678-LO/O-1133/2006 zo dňa 03.05.2006 vo veci neoprávneného 
prevádzkovania retransmisie rozhodla, že účastník konania 
 
T-Mobile Slovensko, a.s. 
Vajnorská 100/A 
831 03 Bratislava 
 
prevádzkoval retransmisiu bez oprávnenia, 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu –  upozornenie na  
porušenie zákona. 
 

Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.  

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/806: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 678-LO/O-
1133/2006 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti T – Mobile, a.s., Bratislava. 
T: 17.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 12/ 
SK: 677-LO/O-1132/2006 zo dňa 02.05.2006 
vo veci možného neoprávneného prevádzkovania retransmisie 
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-18/12.719:  Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 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 (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.), postupom podľa ustanovenia § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 677-LO/O-1132/2006 zo dňa 02.05.2006 vo veci neoprávneného 
prevádzkovania retransmisie rozhodla, že účastník konania 
 
Orange Slovensko, a.s. 
Prievozská 6/A           
821 09 Bratislava 
 
prevádzkoval retransmisiu bez oprávnenia,  
 

za čo mu ukladá 
  
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu –  upozornenie na  
porušenie zákona. 
 
Podľa ustanovenia § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/807: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 677-LO/O-
1132/2006 a zašle ho účastníkovi konania, spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Bratislava. 
T: 17.11.2006          Z: LO 
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Úloha č. 06-18/808: V lehote 60 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení sankcie si 
Licenčný odbor zaobstará potrebné podklady týkajúce sa prevádzkovania retransmisie 
prostredníctvom mobilnej siete účastníkom konania a v prípade dôvodného podozrenia, že protiprávne 
konania trvá, pripraví materiál s návrhom na opätovné začatie správneho konania vo veci 
neoprávneného prevádzkovania retransmisie prostredníctvom mobilnej siete spoločnosťou Orange 
Slovensko, a.s., Bratislava. 
T: Do 60 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení sankcie   Z: LO 
 
K bodu 13/ 
SK: 823-LO/D-1421/2006 zo dňa 10.07.2006 
vo veci oznámenia zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 06-18/13.720: 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. 823-LO/D-1421/2006, vedenom vo veci oznámenia 
zmeny údajov podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti: 
 
D.EXPRES, a.s. 
Lamačská cesta 3 
841 04 Bratislava 
 
po zistení a posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto 
 

rozhodnutie: 
 

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

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

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

Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby doručenej Rade 
dňa 10.07.2006 v znení doplnenia z 22.08.2006: 
1. Programové typy:  

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

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: 
min. 9,6 % 
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3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň 
určený z celkového vysielacieho času: 0 %“. 

 
Uznesenie bolo prijaté. 

 
Úloha č. 06-18/809: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 823-LO/D-1421/2006 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: 17.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 14/ 
SK: 826-LO/O-2176/2006 zo dňa 05.10.2006   
vo veci možného porušenia § 54 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.  
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca 
ÚP: 10:00 
 
Uznesenie č. 06-18/14.721: 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., v správnom konaní č. 826-LO/O-2176/2006, 
začatom dňa 05.10.2006 vo veci odňatia licencie na televízne terestriálne vysielanie č. T/101 
účastníkovi konania :  
 
OTS, s r.o. 
Štúrova 1706  
022 01 Čadca 
 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

 
rozhodnutie:  

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

v y z ý v a 
 
účastníka konania, aby v lehote 35 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia 
predložil Rade tieto doklady :  
 

- stanovisko k prevodu obchodného podielu z Jozefa Škuľavíka na spoločnosť PROXIMA, a.s. 
vo výške 51.000,– Sk v roku 2005, a k navýšeniu základného imania ÚK v roku 2001. 

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

 
p r e r u š u j e 

 
správne konanie č. 826-LO/O-2176/2006. Rada bude v konaní pokračovať, keď pominú prekážky, pre 
ktoré bolo konanie prerušené, najneskôr po uplynutí stanovenej lehoty. Počas prerušenia konania 
lehoty podľa správneho poriadku neplynú. V prípade, že v uvedenej lehote nebudú odstránené 
nedostatky podania, Rada konanie zastaví. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/810: Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o odňatí licencie v správnom konaní č. 
826-LO/O-2176/2006 a zašle ho účastníkovi konania,  spoločnosti OTS, s.r.o., Čadca. 
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T: 17.11.2006          Z: LO 
 
K bodu 15/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1490/130-2006      
(na vysielanie TV Považie zo dňa 17.6.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č.1490/130-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Považie 
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol s r.o.,,Považská Bystrica   číslo licencie: T/156 
 
Uznesenie č. 06-18/15.722: 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. 1490/130-2006 smerujúcej voči TV Považie začína správne konanie voči 
vysielateľovi ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o., vo veci možného porušenia § 16 písm. a) 
zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s tým, že dňa 17.6.2006 v rámci videotextových  informácií 
programovej služby TV Považie odvysielal v rubrike Občianske fórum výzvy a podania občanov, 
ktoré mohli byť prezentáciou jednostranných informácií a názorov bez toho, aby bola zabezpečená 
všestrannosť informácií a názorová pluralita k danej problematike v rámci vysielanej programovej 
služby.   
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/811: 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: 31.10.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-18/812: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 27.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 16/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1287/114-2006      
(na vysielanie televízie JOJ z dňa 12.-16.6., 19.-22.6.2006 – Ranné noviny)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1287/114-2006 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ 
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava    číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 06-18/16.723: 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. 1287/114-2006 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 Ranné noviny z 
dní 12.6. – 16.6.2006 a 19.6. – 22.6.2006 o cca 6:55 hod.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/813: 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: 31.10.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-18/814: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
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T: 27.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 17/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1561/134-2006      
(na vysielanie TV Markíza zo dňa 29.7.2006, film Pán prsteňov)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1561/134-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol.s.r.o., Blatné  číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-18/17.724: 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. 1561/134-2006 začína správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA-
SLOVAKIA spol. s r. o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní 
a retransmisii v súvislosti s tým, že dňa 29.7.2006 o cca 23:20 hod. odvysielal upútavkový blok počas 
programu Pán prsteňov. 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/815: 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: 31.10.2006          Z: PKO 
 
Úloha č. 06-18/816: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi začatie správneho konania. 
T: 27.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 18/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 63/06/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčianske Teplice 
(monitorované dni: 28.8. a 5.9.2006) 
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.,  číslo licencie: T/133 
 
Uznesenie č. 06-18/18.725: 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. 63/2006/TV z monitorovania Televízie 
Trenčianske Teplice konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 28.8. a 5.9.2006 vysielateľa 
Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., s licenciou č. T/133 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/817: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.,) 
uznesenie Rady. 
T: 27.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 19/ 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 64/06/TV o monitorovaní vysielania Televízie AVT Prievidza 
(monitorované dni: 30.8. a 6.9.2006) 
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza číslo licencie: T/52 
 
Uznesenie č. 06-18/19.726: 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. 
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195/2000 Z.z. o telekomunikáciách po prerokovaní Správy č. 64/2006/TV z monitorovania vysielania 
Televízie AVT Prievidza konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 30.8. a 6.9.2006 
vysielateľa AVT, v.o.s., s licenciou č. T/52  nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/818: Kancelária Rady zašle vysielateľovi (AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., 
Prievidza) uznesenie Rady. 
T: 27.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 20/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1718/152-2006      
(na vysielanie programu Dobrá rada z dňa 27. 8. 2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1718/152-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-18/20.727: 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. 1718/152-2006, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/819: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 21/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1820/161-2006      
(na vysielanie programu Správy STV, príspevok Útok medveďa: Poľovník v nemocnici, z dňa 
21.8.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1820/161-2006 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie                         
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 06-18/21.728: 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. 1820/161-2006, vedenú voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z. za nepreskúmateľnú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/820: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi dôvody nepreskúmateľnosti sťažnosti. 
T: 27.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 22/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 1559/136-2006      
(na vysielanie programu Hurikán zo dňa 17.7.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1559/136-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
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Uznesenie č. 06-18/22.729: 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. 1559/136-2006, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 
Blatné a uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/821: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27.10.2006          Z: PgO 
 
K bodu 23/ 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.1560/135-2006      
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24.7.2006)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1560/135-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 06-18/23.730: 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. 1560/135-2006, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. a 
uznala sťažnosť podľa ustanovenia § 14a ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. za neopodstatnenú.  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/822: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27.10.2006          Z: PKO 
 
K bodu 24/ 
SK č.: 664-PgO/O-1334/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa č. 39/2006/TV o monitorovaní vysielania TV PATRIOT 
(dodržiavanie § 16 písm. e) zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamov z vysielania  z dní 23.3. a 24.3.2006) 
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina     číslo licencie: T/148 
 
Uznesenie č. 06-18/24.731: 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. 664-PgO/O-1334/2006, AGENTURA S, 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 23.03. a 24.03.2006, 
 

za čo mu ukladá 
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podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – upozornenie na porušenie 
zákona. 
 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej 
porušenie sa sankcia uložila.“ 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/823: 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 AGENTURA S, s.r.o. 
T: 17.11.2006         Z: PKO 
 
K bodu 25/  
SK č.: 660-PgO/O-1330/2006 zo dňa 09.05.2006 
Doplnenie: Správa č. 7/06/RO o monitorovaní rozhlasovej stanice FUN RADIO 
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: K-FUN / 29.3.2006) 
ÚK: RADIO a.s., Bratislava      číslo licencie:  R/71 
 
Uznesenie č. 06-18/25.732: 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. 660-PgO/O-1330/2006 RADIO, a.s. 

 
porušil 

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

 
tým, 

 
že dňa 29.3.2006 o cca. 24:00 hod odvysielal program K-FUN, ktorý mohol narušiť fyzický, 
psychický alebo morálny vývin maloletých, 

 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 300.000,– Sk, slovom tristotisíc 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. 06-18/824: 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: 17.11.2006         Z: PKO 
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K bodu 26/ 
SK č.: 640-PgO/O-1228/2006 zo dňa 25.04.2006 
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 466/36-2006 
(dodržiavanie § 35 ods. 6 zák. č. 308/2000 Z.z.) 
(monitorovaný program/deň: ZOH 2006 - Turín / 16.02.2006) 
ÚK: Vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia   
 
Uznesenie č. 06-18/26.733: 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. 640-PgO/O-1228/2006 vysielateľ na základe zákona 
Slovenská televízia 
 

porušil 
 

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

tým, 
 
že dňa 16.2.2006 o cca 21:15 hod. prerušil reklamným blokom program pozostávajúci z prenosov 
športových podujatí z OH Turín 2006,  
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 

za čo mu ukladá 
 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 
ods. 5 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100.000,– Sk, slovom stotisíc 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. 06-18/825: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 17.11.2006         Z: PKO 
 
Úloha č. 06-18/826: Kancelária Rady oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: 27.10.2006         Z: PgO 
 
Rôzne/  
I. Odmeny členom Rady v súvislosti s výkonom ich funkcie za mesiac september 2006 
 
Uznesenie č. 06-18/27.734: Rada pre vysielanie a retransmisiu  berie  na   vedomie   prehľad o účasti 
členov Rady na zasadnutiach v mesiaci SEPTEMBER 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 september 2006 v plnej výške všetkým členom 
Rady. 
Krátenie, resp. nevyplatenie odmeny bude zohľadnené v odmene za mesiac október 2006. 
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Uznesenie bolo prijaté. 
 
Úloha č. 06-18/827: Kancelária Rady podľa ustanovenia § 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: 09.11.2006         Z: OEV 
 
II. Komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do orgánov samosprávy obcí 
 
Rada berie na vedomie komentár k zákonnej úprave vysielania v čase volieb do orgánov samosprávy 
obcí. 
 
 
 
V Bratislave, 17.10.2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valéria Agócs 
  predsedníčka  

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


