
Zápisnica č. 19/2002 

(program a uznesenia) 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 
dňa 17.09.2002 o 9,00 hod. v sídle Rady  

Prítomní členovia Rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny  
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová  
Overovateľ: Vladimír Masár  
 
Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu  
2. SK č. 259-LO/D-1054/2002 zo dňa 03.07.2002  

vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/152 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb, zmeny počtu prípojok  
ÚK: CATV TEKOV s.r.o., Zlaté Moravce  

3. SK č. 221-LO/D-1340/2002 zo dňa 19.06.2002  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie - návrh na zamietnutie žiadosti  
ÚK: BEXTRA s.r.o., Poprad  

4. SK č. 275-LO/O-1407/2002 zo dňa 27.08.2002  
vo veci porušovania § 56 ods. 1) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Košická Belá  
ÚP: dňa 16.09.2002 o 11,30 hod.  

5. SK č. 274-LO/O-1406/2002 zo dňa 27.08.2002  
vo veci porušovania § 56 ods. 1) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Čalovec  
ÚP: dňa 16.09.2002 o 12,00 hod.  

6. SK č. 275-LO/O-1407/2002 zo dňa 27.08.2002  
vo veci porušovania § 56 ods. 1) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Moča  
ÚP: dňa 16.09.2002 o 12,30 hod.  

7. SK č. 255-LO/O-1160/2002 zo dňa 16.07.2002  
vo veci porušovania § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: BYTERM s.r.o., Vranov nad Topľou  
ÚP: dňa 16.09.2002 o 13,00 hod.  

8. SK č. 282-LO/D-1424/2002 zo dňa 26.08.2002  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie - videotext  
ÚK: MKTS, s.r.o., Sečovce  
ÚP: dňa 16.09.2002 o 13,30 hod.  

9. Návrh na začatie SK  
vo veci vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK SBD Šaľa, (TKR/153)  

10. SK č. 182-LO/D-989/2002 zo dňa 02.04.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/81 z dôvodu zmeny programových typov, 



programovej skladby a časového rozsahu vysielania - návrh na zastavenie konania  
ÚK: Miestne vysielanie Petržalka, s.r.o., Bratislava  

11. SK č. 254-LO/D-1364/2002 zo dňa 21.06.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/73 z dôvodu zmeny názvu programovej služby, 
programových typov, programovej skladby, zmeny programu vo verejnom 
záujme a zmeny podielu preberaných programov od iného vysielateľa  
ÚK: FILJO spol. s r.o., Košice  

12. SK č. 303-LO/D-1556/2002 zo dňa 11.09.2002 vo veci žiadosti o zmenu licencie 
podľa § 51 ods.4 zákona č.308/2000 Z.z. z dôvodu vrátenia frekvencií ,  
ÚK: RÁDIO FORTE s.r.o., Trnava, licencia č.R/68  

13. SK č. 264-LO/D-1274/2002 zo dňa 02.08.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/203 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava  

14. SK č. 295-LO/D-1498/2002 zo dňa 04.09.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/75 z dôvodu zmeny technických podmienok 
vysielania - zmena polarizácie  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica  

15. SK č.: 225-LO/D-1366/2002 zo dňa 20.06.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny podielov programových typov  
ÚK:D.EXPRES a.s., Bratislava  

16. SK č.: 615-LO/D-3349/2002 zo dňa 27.12.2001  
vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti 
- zmena údajov o štatutárnom a kontrolnom orgáne, zmena údajov o osobách, 
ktoré majú účasť na základnom imaní  
ÚK:D.EXPRES a.s., Bratislava  

17. SK č.: 201-LO/D-575/2002 zo dňa 08.03.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/127 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania  
ÚK:KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec  

18. SK č.: 228-LO/D-1319/2002 zo dňa 17.06.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/85 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a 
zmeny právnych skutočností  
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava  

19. SK č.: 271-LO/D-1292/2002 zo dňa 06.03.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/125 z dôvodu zmeny programovej skladby a zmeny 
právnych skutočností  
ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava  

20. Sťažnosť č. 1542/66-2002 zo dňa 09.09.2002  
vo veci upozornenia na porušovanie právnych predpisov v súvislosti s 
prevádzkovaním retransmisie voči spoločnosti TELECOM TKR s.r.o., Vranov 
nad Topľou  

21. SK č.: 151-LO/O-T11/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/149 z dôvodu pridelenia televízneho kanálu K 48 
Hanušovce nad Topľou - návrh na zastavenie konania  
ÚK:TELECOM TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  



22. SK č.: 151-LO/O-T11/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/149 z dôvodu pridelenia televízneho kanálu K 48 
Hanušovce nad Topľou - návrh na vrátenie správneho poplatku  
ÚK:TELECOM TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  

23. SK č.: 237-LO/D-1439a/2002 zo dňa 01.07.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/149 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania 
o vysielanie v KDS - návrh na zastavenie konania  
ÚK:TELECOM TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  

24. SK č.: 125-LO/D-1009/2002 zo dňa 09.05.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/41 z dôvodu územného rozsahu vysielania - 
distribúcia modulácie k terestriálnym vysielačom cez satelit  
ÚK:MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  

25. SK č.: 298-LO/D-1409/2002 zo dňa 23.08.2002  
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov na 
základnom imaní vysielateľa (licencia č. T/39 )  
ÚK:MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
ÚK:GRAFOBAL GROUP a.s., Bratislava  
ÚP: dňa 17.09.2002 o 11,00 hod.  

26. SK č.301-LO/D-1530/2002 zo dňa 09.09.2002  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS spoločností 
Kabel Plus Východné Slovensko a.s., Košice, UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, 
Trnavatel spol. s r.o., Trnava  
ÚK: CREATV s.r.o., Košice  
ÚP: dňa 16.09.2002 o 14,00 hod.  

27. SK č.: 236-LO/D-1426/2002 zo dňa 01.07.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/39 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  

28. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 122 - PgO/O- 767/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa o komparácii kultúrno-spoločenských magazínov vo vysielaní 
STV, TV Markíza a Global vo vybranej vzorke monitorovaných vydaní 
týždenníkov Krížom-krážom (STV), Smotánka (TV Markíza) a dvojtýždenníka 
Kokteil (Global)  
Monitorované dni: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2.2002  
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

29. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 245 - PgO/O- 1135/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa č.43/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV text, Blesk a 
Markízatext  
(dodržiavanie § 19 ods. 2, písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 23.5., 27.5. a 4.6.2002)  
Vysielateľ: KID a.s., Poprad, číslo licencie: T/139  
ÚP: dňa 17.09.2002 o 10,00 hod.  



30. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 246 - PgO/O- 1136/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa č.43/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV text, Blesk a 
Markízatext  
(dodržiavanie § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 23.5. a 10.6.2002)  
Vysielateľ: KID a.s., Poprad, číslo licencie: T/139  
ÚP: dňa 17.09.2002. o 10,00 hod.  

31. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 247 - PgO/O- 1137/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa č.43/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV text, Blesk a 
Markízatext  
(dodržiavanie § 32 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 13.6.2002)  
Vysielateľ: KID a.s., Poprad, číslo licencie: T/139  
ÚP: dňa 17.09.2002. o 10,00 hod.  

32. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 97 - PgO/O -650/2002 zo dňa 16.4.2002  
Doplnenie: Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV  
Monitorovaný program: Lesu zdar - Halali zo dňa 16.2. 2002  
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
ÚP: dňa 17.09.2002 o 14,00 hod.  

33. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 98 - PgO/O -651/2002 zo dňa 16.4.2002  
Doplnenie: Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1  
Monitorovaný program: Lesu zdar - Halali zo dňa 16.2. 2002  
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
ÚP: dňa 17.09.2002 o 14,00 hod.  

34. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 132 - PgO/O - 788/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 23/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1  
Monitorovaný program: Bohatí a zdraví zo dňa 12.1.2002  
(dodržiavanie ôsmej časti zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
ÚP: dňa 17.09.2002 o 14,00 hod.  

35. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.:238 - PgO/O- 1117/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa č. 12/02/Ro o monitorovaní programovej služby Rádio Dúha  



(dodržiavanie § 16 písm. e/)  
(monitorované dni: 5.,6.,7. a 8.4.2002)  
Vysielateľ: Rádiomédia, s.r.o. číslo licencie: R/55  

36. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 207- PgO/O- 928/2002 zo dňa 11.6.2002  
Doplnenie: Správa č. 38/2002/Tv o monitorovaní programu Prásk  
(dodržiavanie § 35 ods. 1)  
(monitorovaný program: Prásk zo dňa 16. a 23.5.2002)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., číslo licencie: T/39  

37. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 241- PgO/O- 1120/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa 45/02/Tv o monitorovaní TV Markíza  
(dodržiavanie § 32 ods. 5 písm. c/, § 32 ods. 6 písm. d/ a § 32 ods. 4 písm. d/)  
(monitorovaný deň: 4.6.2002)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

38. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie-pokuta  
SK č.: 286 - PgO/O-1458/2002 zo dňa 27.8.2002  
Doplnenie: Správa o 62/02/Tv o monitorovaní TV Markíza  
(dodržiavanie § 35 ods. 4)  
(monitorovaný program: Milionár zo dňa 31.5.2002)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
ÚP: dňa 17.09.2002 o 13,30 hod.  

39. Kontrolný monitoring  
Návrh na ďalší postup po doručení Rozsudku NS SR  
SK č.: 568-PgO/O-2131/2001  
(program: Formula 1)  
Správa o stave správneho konania č. 568-PgO/O-2131/2001 po doručení 
Rozsudku NS SR  
(dodržiavanie § 35 ods. 1 s poukazom na § 35 ods. 2 a § 16 písm. e/)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41  

40. Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 54/2002/Tv o monitorovaní vysielania programovej služby TV Zobor  
monitorované dni: 3.6. a 5.6.2002  
Vysielateľ: Satro, s.r.o. Bratislava, číslo licencie: R/19  

41. Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1132/52-2002 zo dňa 15.7.2002, sťažovateľ: právnická osoba  
(na program Infoexpres Rádia Expres zo dňa 10.7.2002 )  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1132/52-2002 smerujúcej proti vysielaniu Rádia 
Expres  
Vysielateľ: D-Expres, číslo licencie: R/66  

42. Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1090/47 zo dňa 10.7.2002, sťažovateľ: právnická osoba  
(na program Televízne noviny zo dňa 6.7. 2002)  



Správa o šetrení sťažnosti č. 1090/47 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

43. Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1374/43 zo dňa 24.6.2002, sťažovateľ: právnická osoba  
(na program Televízne noviny zo dňa 11.6. a 14.6.2002 )  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1374/43 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

44. Kontrolný monitoring  
Správa č. 42/02/Tv o monitorovaní televíznej stanice JOJ  
(monitorovaný program: Peříčko zo dní 7., 14. a 28.6.2002 a 5. a 12.7.2002)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39  

45. Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady nad priebehom volebnej kampane vo 
voľbách do orgánov samosprávy obcí  

46. Priebežné výsledky monitoringu televíznych a rozhlasových staníc v období 
volebnej kampane pred voľbami do NR SR  
(monitorované obdobie: 09.09.-15.09.2002)  

47. Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.08.2002  
48. Návrh Pracovného poriadku Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
49. SK č. .305-LO/D-1578/2002 zo dňa 16.09.2002  

vo veci žiadosti o odňatie licencie č. R/68 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 
308/2000 Z.z.,  
ÚK: Rádio Forte spol. s r.o., Trnava  

50. Rôzne  

K bodu 2) 
SK č. 259-LO/D-1054/2002 zo dňa 03.07.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/152 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb, zmeny počtu prípojok  
ÚK: CATV TEKOV s.r.o., Zlaté Moravce  
Uznesenie č. 02-19/2.609: 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. 259 - LO/D - 1054/2002 zo dňa 03.07.2002 posúdila oznámenie 
podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o zmene registrácie retransmisie z dôvodu 
zmeny ponuky programových služieb v KDS a zmeny počtu pripojených účastníkov 
účastníka konania:  
CATV TEKOV, s.r.o.  
Hviezdoslavova 10  
953 01 Zlaté Moravce  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

m e n í 



registráciu retransmisie č. TKR/152 nasledovne:  
Rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/152/RZL/415/2001 vydané 
dňa 30.10.2001 v úplnom znení sa mení v časti 1.,3.,4. takto:  
1. Bod 1. sa nahrádza novým textom a znie:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia:  
Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č.701/2001 vydané dňa 05.08.2001 
OŠD Nitra  
Hlavná stanica: Hviezdoslavova 34, Zlaté Moravce  
Lokalita: Zlaté Moravce  
Lokalita štúdia VIO: -  
Doprava modulácie: -  
2. Bod 3. sa mení a znie:  
"3. Počet prípojok:  
predpokladaný: 2700 skutočný: 1395"  
3. Bod 4. sa mení a znie:  
"4. Ponuka programových služieb:  
a) televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, TV 5, RTL, DW, ( INFO - rezerva 
)  
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT 1,ČT 2, Prima, 
Spektrum, DW, RTL, Super RTL, PRO 7, SAT 1, VIVA, VIVA PLUS, VOX, RTL 
2, TV 5, RAI UNO, Hallmark, FODS KIDS, PRIVATE BLUE, Eurosport, ( INFO - 
rezerva )  
b) rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock 
FM; Rádio TWIST, N - Rádio, Rádio Hviezda FM, Rádio EXPRES, Rádio Lumen, 
FUN Radio, Rádio OKEY, Rádio REBECA."  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. i/3 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 3)  
SK č. 221-LO/D-1340/2002 zo dňa 19.06.2002  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie - návrh na zamietnutie žiadosti  
ÚK: BEXTRA s.r.o., Poprad  
Uznesenie č. 02-19/3.610: 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 
v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z" ) postupom podľa 
§ 71 citovaného zákona posúdila žiadosť o registráciu retransmisie na retransmisiu 
programových služieb v KDS v obci Utekáč, doručenú Rade dňa 19.06.2002, 
účastníka konania :  
BEXTRA s.r.o.  
Letná 3369/19  
058 01 Poprad  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 59 zákona č. 



308/2000 Z.z., v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 58 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosť o registrácie 
retransmisie  

z a m i e t a 
z dôvodu, že žiadosť spoločnosti BEXTRA, s.r.o., Poprad, nespĺňa náležitosti podľa 
§ 57 ods. 1 až 4 a v lehote určenej Radou nenastala náprava.  
 
K bodu 4) 
SK č. 275-LO/O-1407/2002 zo dňa 27.08.2002  
vo veci porušovania § 56 ods. 1) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Košická Belá  
Uznesenie č. 02-19/4.611: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 
Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla takto:  
Účastník správneho konania obec Košická Belá  

porušil 
povinnosť ustanovenú § 17 ods. 1 písm. h) a § 56 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z.  

tým, 
že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to 
oprávnený,  

za čo mu ukladá sankciu  
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na 
porušenie zákona.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila. Účastník konania je povinný neoprávnené 
prevádzkovanie retransmisie ukončiť dňom doručenia rozhodnutia, inak mu Rada 
uloží pokutu podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z..  
 
K bodu 5)  
SK č. 274-LO/O-1406/2002 zo dňa 27.08.2002  
vo veci porušovania § 56 ods. 1) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Čalovec  
Uznesenie č. 02-19/5.612: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 
Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla takto:  
Účastník správneho konania obec Čalovec  

porušil 
povinnosť ustanovenú § 17 ods. 1 písm. h) a § 56 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z.  

tým, 



že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to 
oprávnený,  

za čo mu ukladá sankciu 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na 
porušenie zákona.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila. Účastník konania je povinný neoprávnené 
prevádzkovanie retransmisie ukončiť dňom doručenia rozhodnutia, inak mu Rada 
uloží pokutu podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z..  
 
K bodu 6)  
SK č. 275-LO/O-1407/2002 zo dňa 27.08.2002  
vo veci porušovania § 56 ods. 1) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Moča  
Uznesenie č. 02-19/6.613: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3, § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 
Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla takto:  
Účastník správneho konania obec Moča  

porušil 
povinnosť ustanovenú § 17 ods. 1 písm. h) a § 56 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z.  

tým, 
že prevádzkuje retransmisiu programových služieb bez toho, aby bol na to 
oprávnený,  

za čo mu ukladá sankciu 
podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. - upozornenie na 
porušenie zákona.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila. Účastník konania je povinný neoprávnené 
prevádzkovanie retransmisie ukončiť dňom doručenia rozhodnutia, inak mu Rada 
uloží pokutu podľa § 64 ods. 2 a § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z..  
 
K bodu 7)  
SK č. 255-LO/O-1160/2002 zo dňa 16.07.2002  
vo veci porušovania § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: BYTERM s.r.o., Vranov nad Topľou  
Uznesenie č. 02-19/7.614: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zák. č. 308/2000 Z.z.") na 
základe ústneho pojednávania zo dňa 16.09.2002 účastníka konania:  
BYTERM s.r.o.  
Sídlisko I., č. 1008  
093 01 Vranov nad Topľou,  
ako aj po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  



rozhodnutie: 
Rada podľa § 29 ods. 1, s poukazom na § 40 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní  

p r e r u š u j e 
správne konanie č. 255-LO/O-1160/2002 začaté dňa 16.07.2002 vo veci porušovania 
ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neprevádzkuje 
retransmisiu v súlade s jej registráciou č. TKR/141, do doby ukončenia sporu o 
právo na prevádzku káblových distribučných systémov medzi spoločnosťou 
BYTERM, s.r.o., Vranov nad Topľou - žalobcom, a mestom Vranov nad Topľou v 
prvom rade, a Mestským bytovým podnikom a.s., - odporcom v druhom rade, 
vedenom na Okresnom súde Vranov nad Topľou.  
 
K bodu 8) 
SK č. 282-LO/D-1424/2002 zo dňa 26.08.2002  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie - videotext  
ÚK: MKTS, s.r.o., Sečovce  
Uznesenie č. 02-19/8.615: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000, posúdila 
žiadosť o licenciu na lokálne televízne vysielanie v káblovom distribučnom systéme, 
doručenú dňa 26.08.2002, žiadateľa:  
MKTS s.r.o.  
Nám. sv. Cyrila a Metóda 43/27  
078 01 Sečovce  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") podľa § 49 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka konania udeľuje spoločnosti MKTS 
s.r.o., Sečovce licenciu č. T/ na lokálne televízne vysielanie v káblovom distribučnom 
systéme za nasledujúcich podmienok:  

I. 
1. Názov programovej služby: "Infokanál Sečovce"  
2. Doba, na ktorú je licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
3. Časový rozsah vysielania: 4 hodiny denne  
4. Územný rozsah vysielania: lokálny - prostredníctvom káblového distribučného 
systému spoločnosti MKTS s.r.o., Sečovce  
5. Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti: 1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom 
imaní vysielateľa, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa Výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Košice I., zoznam výpisov č. V-10068/02, 
vložka č. 12348/V, zo dňa 09.08.2002.  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 



podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I., zoznam výpisov č. 
V-10068/02, vložka č. 12348/V, zo dňa 09.08.2002.  

III. 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej 
skladby z 26.08.2002 / č. p. d. 1424/2002/:  
a) Programová služba (100%):  
Doplnkové vysielanie - 100 %  
Programy - 0 %  
b) Programy (0%):  
Spravodajstvo - 0%  
Publicistika - 0%  
1. politická publicistika - 0%  
2. ostatná publicistika - 0%  
Dokumentárne programy -0%  
Dramatické programy - 0%  
Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0%  
Hudobné programy - 0%  
Vzdelávacie programy - 0%  
Náboženské programy - 0%  
Šport - 0%  
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 
neuplatňuje sa  
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie  
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti ( § 20 ods. 5): podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na 
lokálne vysielanie  
6. Špecifikáciu stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: teletextová služba sa nebude vysielať  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade 
(§ 16 písm. e): videokazety VHS  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného 
systému spoločnosti MKTS s.r.o., Sečovce  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/199 spoločnosť MKTS s.r.o., Sečovce  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm d) je =20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).  
 



K bodu 9)  
Návrh na začatie SK  
vo veci vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK SBD Šaľa, (TKR/153)  
Uznesenie č. 02-19/9.616: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína správne konanie 
vo veci porušovania ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) a § 57 zák. č. 308/2000 Z.z. z 
dôvodu, že je dôvodné podozrenie, že držiteľ registrácie č. TKR/153 - Stavebné 
bytové družstvo Šaľa neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 07.10.2002.  
 
K bodu 10)  
SK č. 182-LO/D-989/2002 zo dňa 02.04.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/81 z dôvodu zmeny programových typov, programovej 
skladby a časového rozsahu vysielania - návrh na zastavenie konania  
ÚK: Miestne vysielanie Petržalka, s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 02-19/10.617: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) 
ako orgán príslušný podľa § 4 a 5 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.) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila 
oznámenie, doručené Rade dňa 02.04.2002, vo veci zmeny licencie č. T/81 na 
televízne vysielanie žiadateľa :  
Miestne vysielanie Petržalka, s.r.o.  
Kutlíkova 17  
852 12 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní s poukazom na § 9 
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, správne konanie č. 182-LO/D-
989/2002, ktoré začalo dňa 02.04.2002, vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/81 na 
televízne vysielanie z dôvodu zmeny programových typov, programovej skladby a 
časového rozsahu vysielania  

z a s t a v u j e 
z dôvodu, že účastník konania nezaplatil správny poplatok.  
 
K bodu 11) 
SK č. 254-LO/D-1364/2002 zo dňa 21.06.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/73 z dôvodu zmeny názvu programovej služby, 
programových typov, programovej skladby, zmeny programu vo verejnom záujme a 
zmeny podielu preberaných programov od iného vysielateľa  
ÚK: FILJO spol. s r.o., Košice  
Uznesenie č. 02-19/11.618: 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. 254-LO/D-1364/2002 vedenom vo veci žiadosti o zmenu licencie 
č. R/73/99 voči účastníkovi konania, spoločnosti:  
FILJO, spol. s r.o.  
Hutnícka 1  
040 01 Košice  
vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada  

1. mení 
podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. licenciu č. R/73/99 v znení neskorších 
zmien, pričom časť I., bod 1. a časť IV., bod 3 sa mení a znie:  

"I. 
1. Názov programovej služby: OKEY TOP RÁDIO  

IV. 
3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI: (nie)  
Identifikácia dopravného vysielania TP: (áno)  
Alternatívne frekvencie AF: (áno)  
Typ programu PTY: (áno)  
Identifikácia dopravného hlásenia TA: (áno)  
Informácie o vysielacích sieťach EON: (áno)  
Číslo programu PIN: (áno)  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI: (áno)  
Prepínač hudba/reč: (áno)  
Meno programového okruhu PS: (áno)  
Textový kanál RT: (áno)  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete IH: (nie)  
Hodiny a datum CT: (áno)."  

2. zamieta 
žiadosť o zmenu licencie č. R/73/99 v časti týkajúcej sa zmeny programovej skladby, 
zmeny programových typov, zmeny podielu programov vo verejnom záujme a 
zmeny podielu preberaných programov od iného vysielateľa z dôvodu nevyváženosti 
programovej skladby navrhovanej účastníkom konania vo vzťahu k existujúcej 
ponuke programových služieb v oblasti vysielania na území, ktoré by malo byť 
týmto vysielaním pokryté.  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm. e) je 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 12)  
SK č. 303-LO/D-1556/2002 zo dňa 11.09.2002  
vo veci žiadosti o zmenu licencie podľa § 51 ods.4 zákona č. 308/2000 Z.z.- vrátenie 
frekvencií, návrh na zastavenie konania.  
ÚK: Rádio Forte spol. s r.o., Trnava  
Uznesenie č. 02-19/12.619: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 



zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní na základe žiadosti, doručenej Rade dňa 16.09.2002,vo veci 
žiadosti o zmenu licencie žiadateľa:  
RÁDIO FORTE, spol. s r.o.  
Okružná 5  
917 01 Trnava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne 
konanie č. 303-LO/D-1556/2002 vo veci žiadosti o zmenu licencie, ktoré sa začalo 
dňa 11.09.2002 doručením podania, pretože účastník konania spoločnosť RÁDIO 
FORTE, spol. s r.o., Trnava, listom doručeným Rade dňa 16.09.2002, vzal svoju 
žiadosť späť tým, že požiadal o odňatie licencie.  
 
K bodu 13)  
SK č. 264-LO/D-1274/2002 zo dňa 02.08.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/200 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 02-19/13.620: 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 " zákona č. 308/2000 Z. z."), podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o zmenu registrácie 
retransmisie účastníka konania  
SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o.  
Drieňová 34  
821 02 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada  

1. mení  
podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodnutie o registrácii retransmisie č. 
TKR/203/2002 zo dňa 12.03.2002, pričom body 1.4, 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4, 7.4, 8.4 a 9.4 
sa menia a znejú:  
"1.4 Ponuka programových služieb:  
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 
2, ORF 1, ORF 2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, PRO 7, VOX, SAT 1, SUPER RTL, 3 
SAT, ZDF, RTL, DEUTSCHE WELLE, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, 
DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2;  
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;  
2.4 Ponuka programových služieb:  
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 



2, VIVA, RTL 2, PRO 7, VOX, SAT 1, SUPER RTL, ZDF, RTL, DEUTSCHE 
WELLE, ORF 1, KABEL 1, RAI UNO, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, 
DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2;  
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;  
3.4 Ponuka programových služieb:  
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 
2, VIVA, RTL 2, ORF 1, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, 
TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX 
KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2;  
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;  
4.4 Ponuka programových služieb:  
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, AVT, ČT 
1, ČT 2, VIVA, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, 
TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX 
KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2, RAI UNO, ARTE;  
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;  
5.4 Ponuka programových služieb:  
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 
2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, DEUTSCHE 
WELLE, VOX, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, KINDER KANAL, RAI UNO, 
DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2;  
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;  
6.4 Ponuka programových služieb:  
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 
2, VIVA, VIVA 2, RTL 2, VOX, MTV 1, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, 
DEUTSCHE WELLE, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, 
ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 1, MTV 2;  
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;  
7.4 Ponuka programových služieb:  
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, 
VIVA, RTL 2, PRO 7, RTL, SAT 1, KINDER KANAL, DEUTSCHE WELLE, TV 
5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, 
DUNA TV, MTV 2;  
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;  
8.4 Ponuka programových služieb:  
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 
2, VIVA, RTL 2, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, 3 SAT, VOX, KABEL 1, TV 
5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, ANIMAL PLANET, FOX KIDS, 
DUNA TV, MTV 2;  
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 



RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;  
9.4 Ponuka programových služieb:  
-televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 
2, VIVA, SUPER RTL, PRO 7, RTL, SAT 1, DEUTSCHE WELLE, RAI UNO, 3 
SAT, VOX, MTV 2, KABEL 1, TV 5, HALLMARK, EUROSPORT, DISCOVERY, 
ANIMAL PLANET, FOX KIDS, DUNA TV, MTV 2;  
-rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, 
RÁDIO DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), HVIEZDA FM, FUN RÁDIO;"  

2. zamieta 
žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/203/2002 v časti týkajúcej sa 
ponuky programových služieb, pričom z tejto vypúšťa programovú službu CNN, 
MTV, SATELIT, RTL 7, BBC, TV POLONIA, CNBC EUROPE, TV 4, RTL 
CLUB, TVN 7 a HBO z dôvodu, že účastník konania nepredložil vyhlásenia 
pôvodných vysielateľov o tom, že súhlasia s retransmisiou týchto programových 
služieb.  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych v znení neskorších 
predpisov, položky č. 13 písm. i) je =5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 14)  
SK č. 295-LO/D-1498/2002 zo dňa 04.09.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/75 z dôvodu zmeny technických podmienok vysielania - 
zmena polarizácie  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica  
Uznesenie č. 02-19/14.621: 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. 295-LO/D-1498/2002 zo dňa 04.09.2002 posúdila žiadosť o 
zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 
Z.z. účastníka konania:  
Rádio LUMEN, spol. s r.o.  
Kapitulská 2  
974 01 Banská Bystrica  
z dôvodu zmeny frekvencie 89,7 MHz Ružomberok - Úložisko a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/75 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 v znení 
neskorších zmien a doplnení sa menia a v úplnom znení znejú takto:  

" I. 
1. Názov programovej služby: Rádio Lumen  
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: 6 rokov, licencia 
zaniká dňom 03.06.2006.  



3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelené frekvencie:  
6.1. 89,7 MHz Ružomberok - Úložisko  
6.2. 89,8 MHz Žilina - Veľké Hradisko  
6.3. 92,9 MHz Prešov - Stráž  
6.4. 93,3 MHz Banská Štiavnica - Sitno  
6.5. 94,4 MHz Košice - Heringeš  
6.6. 97,8 MHz Trenčín - Nad Oborou  
6.7. 98,1 MHz Prievidza - Bralova Skala  
6.8. 102,9 MHz Banská Bystrica - Panský diel  
6.9. 102,9 MHz Štrbské Pleso - Panoráma  
6.10.103,3 MHz Michalovce - Hôrka  
6.11.105,8 MHz Námestovo - Magurka  
6.12.106,3 MHz Lučenec - Táňovo  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti: 1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom 
imaní vysielateľa s licenciou, alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z 
obchodného registra spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., vložka číslo: 1770/S, zo 
dňa 21.03.2002  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., vložka 
číslo: 1770/S, zo dňa 21.03.2002  

III. 
Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej skladby 
doručenej Rade dňa 07.11.2001 (č.p.d. 2894):  
1. Programové typy:  
1. Spravodajstvo - min. 8,8 %  
2. Publicistika: - min. 8,2 %  
2.1. politická publicistika - 0 %  
2.2 ostatná publicistika - min. 8,2 %  
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
3.1. detské programy - min 5,4 %  
3.2. náboženské programov - min. 8,5 %  
3.3. literárno-dramatické programy - min. 1,2 %  
3.4. zábavné programy - 0 %  
3.5. hudobné programy - min. 34,3 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom 
mesiaci: min. 71,1 %  
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za 
týždeň určený z celkového vysielacieho času: 2,8 % (Hlas Ameriky, Rádio Vatikán)  

IV. 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo  
b) nosiče CD vo formáte MPEG-3 alebo  



c) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným 
úradom SR, ktorými sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného 
spektra Slovenskej republiky prideľuje:  
2.1. Frekvencia: 89,7 MHz Ružomberok  
Lokalita: Úložisko  
Súradnice: 19 E 28 12 / 49 N 06 15 (WGS 84)  
Frekvenčný list: 3035/10/2002 zo dňa 22.08.2002  
2.2. Frekvencia: 89,8 MHz Žilina  
Lokalita: Žilina - Veľké Hradisko  
Súradnice: 18 E 40 55 / 49 N 13 34 (WGS 84)  
Frekvenčný list: 8493/SKS-00 zo dňa 27.07.2000  
2.3. Frekvencia: 92,9 MHz Prešov  
Lokalita: Prešov - Stráž  
Súradnice: 21 E 15 23 / 49 N 03 54 (WGS 84)  
Frekvenčný list: 5925/SKS-00 zo dňa 02.06.2000  
2.4. Frekvencia: 93,3 MHz Banská Štiavnica  
Lokalita: Banská Štiavnica - Sitno  
Súradnice: 18 E 52 35 / 48 N 24 09 (WGS 84)  
Frekvenčný list: 8492/SKS-00 zo dňa 27.07.2000  
2.5. Frekvencia: 94,4 MHz Košice  
Lokalita: Košice - Heringeš  
Súradnice: 21 E 17 03 / 48 N 43 15 (WGS 84)  
Frekvenčný list: 5926/SKS-00 zo dňa 02.06.2000  
2.6. Frekvencia: 97,8 MHz Trenčín  
Lokalita: Trenčín - Nad Oborou  
Súradnice: 18 E 01 53 / 48 N 59 30 (WGS 84)  
Frekvenčný list: 5917/SKS-00 zo dňa 02.06.2000  
2.7. Frekvencia: 98,1 MHz Prievidza  
Lokalita: Prievidza - Bralova skala  
Súradnice: 18 E 48 51 / 48 N 45 49 (WGS 84)  
Frekvenčný list: 4280/10/2002 zo dňa 07.05.2002  
2.8. Frekvencia: 102,9 MHz Banská Bystrica  
Lokalita: Banská Bystrica - Panský diel  
Súradnice: 19 E 08 46 / 48 N 47 59 (WGS 84)  
Frekvenčný list: 5918/SKS-00 zo dňa 02.06.2000  
2.9. Frekvencia: 102,9 MHz Štrbské Pleso  
Lokalita: Štrbské Pleso - Panoráma  
Súradnice: 20 E 03 39 / 49 N 07 05 (WGS 84)  
Frekvenčný list: 5920/SKS-00 zo dňa 02.06.2000  
2.10.Frekvencia: 103,3 MHz Michalovce  
Lokalita: Michalovce - Hôrka  
Súradnice: 21 E 49 21 / 48 N 47 30 (WGS 84)  
Frekvenčný list: 5921/SKS-00 zo dňa 02.06.2000  
2.11Frekvencia: 105,8 MHz Námestovo  



Lokalita: Námestovo - Magurka  
Súradnice: 19 E 29 29 / 49 N 22 04 (WGS 84)  
Frekvenčný list: 5923/SKS-00 zo dňa 02.06.2000  
2.12Frekvencia: 106,3 MHz Lučenec  
Lokalita: Lučenec - Táňovo  
Súradnice: 19 E 37 06 / 48 N 32 24 (WGS 84)  
Frekvenčný list: 5924/SKS-00 zo dňa 02.06.2000  
3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI (S) áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP (S) áno  
Alternatívne frekvencie AF (S) áno  
Typ programu PTY (D) áno  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete nie  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D) áno  
Prepínač hudba/reč M/S (D) áno  
Textový kanál RT áno  
Hodiny a dátum CT nie  
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) áno  
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) áno  
Meno programového okruhu PS LUMEN  
Číslo programu PIN (D) áno"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. III. písmena e/10) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 15)  
SK č.: 225-LO/D-1366/2002 zo dňa 20.06.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny podielov programových typov  
ÚK:D.EXPRES a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-19/15.622: 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. 225-LO/D-1366/2002 zo dňa 20.06.2002 posúdila oznámenie o 
zmene licencie č. R/66 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 
Z.z. účastníka konania:  
D.EXPRES, a.s.  
Lamčská cesta 3  
841 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 na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/72/99 zo dňa 21.09.1999 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení článok III., ktorý znie takto:  

"III. 
Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej 
skladby zo dňa 18.07.2002 (č.p.d. 1164/2002):  
1. Programové typy  
1. Spravodajstvo min. 6,7%  
2. Publicistika min. 1,78 %  
2.1. Politická publicistika min. 1,19 %  
2.2. Ostatná publicistika min. 0,59 %  
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou  
3.1. Detské programy 0 %  
3.2. Náboženské programy 0 %  
3.3. Literárno-dramatické 0 %  
3.4. Zábavné min. 1,1 %  
3.5. Hudobné min. 2,3 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom 
mesiaci: min. 7%  
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za 
týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada účastníkovi konania správny poplatok podľa položky č. III. 
písmena e/8) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo 
výške 15.000,- Sk (slovom pätnásťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 16)  
SK č.: 615-LO/D-3349/2001 zo dňa 27.12.2001  
vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti - 
zmena údajov o štatutárnom a kontrolnom orgáne, zmena údajov o osobách, ktoré majú 
účasť na základnom imaní  
ÚK:D.EXPRES a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-19/16.623: 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. 615-LO/D-3349/2001 zo dňa 27.12.2001 posúdila oznámenie o 
zmene licencie R/66 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. 
účastníka konania:  
D.EXPRES, a.s.  
Lamačská cesta 3  
841 01 Bratislava  
z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom a kontrolnom orgáne vysielateľa s licenciou a 



zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s 
licenciou 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 na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/72/99 zo dňa 21.09.1999 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení článok II. a znie takto:  

"II. 
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou, 
alebo podiel na hlasovacích právach podľa týchto výpisov zo zoznamu akcionárov 
vedeného Strediskom cenných papierov SR, a.s.:  
a) Výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti D.EXPRES, a.s., emisia číslo 
LP0000000566, zo dňa 13.06.2002  
b) Výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti D.EXPRES, a.s., emisia číslo 
LP0000001371, zo dňa 13.06.2002  
c) Výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti D.EXPRES, a.s., emisia číslo 
LP0000102166, zo dňa 13.06.2002  
d) Výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti D.EXPRES, a.s., emisia číslo 
LP0000202779, zo dňa 13.06.2002  
e) Výpisu zo zoznamu akcionárov spoločnosti D.EXPRES, a.s., emisia číslo 
LP0000202936, zo dňa 13.08.2002  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti D.EXPRES, a.s., vložka č.: 1331/B 
zo dňa 15.07.2002"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. III. písmena e/2) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 17)  
SK č.: 201-LO/D-575/2002 zo dňa 08.03.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/127 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania  
ÚK: KABEL TELEKOM s.r.o., Lučenec  
Uznesenie č. 02-19/17.624: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní č. 201-LO/D-575/2002 zo dňa 08.03.2002 posúdila oznámenie 
podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. o zmene licencie č. T/127 na televízne 
vysielanie účastníka konania:  
KABEL TELEKOM, s.r.o.  
Duklianskych hrdinov 2  



984 01 Lučenec  
z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a po zistení potrebných podkladov pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
toto  

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

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/127 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/127/2000 zo dňa 19.09.2000 sa menia a v 
úplnom znení znejú takto:  

"I. 
1. Názov programovej služby: TV Lokall  
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť 
licencie končí dňom 13.12.2012  
3. Časový rozsah vysielania: 215 min./týždeň  
4. Jazyk vysielania: 93,5 % slovenský; 6,5 % maďarský  
5. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie - Lučenec, Rimavská Sobota, 
Fiľakovo  
6. Spôsob vysielania: káblový distribučný systém  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Banská Bystrica zo dňa 15.11.2001, vložka číslo: 6656/S  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 
15.11.2001, vložka číslo: 6656/S  

III. 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac určené podľa programovej skladby 
uvedenej v podaní zo dňa 04.07.2002, ktoré bolo doručené Rade dňa 11.07.2002 
(č.p.d. 1109/2002)  
a) Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie: max. 75 %  
2. Programy: min. 25 %  
b) Programové typy (100%)  
1. Spravodajstvo: 0 %  
2. Publicistika: 100 %  
2.1. Politická publicistika: 0 %  
2.2. Ostatná publicistika: 100 %  
3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy: 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %  
6. Hudobné programy: 0 %  
7. Vzdelávacie programy: 0 %  
8. Náboženské programy: 0 %  
9. Športové programy: 0 %  



c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 25 %  
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálneho 
vysielateľa  
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálneho 
vysielateľa  
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: nevysiela  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblových rozvodov 
prevádzkovateľov retransmisie:  
a) KABEL TELEKOM, s.r.o., Lučenec, číslo registrácie TKR/179 (Lučenec, 
Rimavská Sobota)  
b) Stavebné bytové družstvo, Lučenec, číslo registrácie TKR/99 (Lučenec)  
c) Okresné stavebné bytové družstvo, Rimavská Sobota, číslo registrácie TKR/100 
(Rimavská Sobota)  
d) SBD, Fiľakovo, číslo registrácie TKR/131 (Fiľakovo)  
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/4 Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 15.000,- Sk (slovom pätnásťtisíc 
slovenských korún).  
 
K bodu 18)  
SK č.: 228-LO/D-1319/2002 zo dňa 17.06.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/85 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania a zmeny 
právnych skutočností  
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o., Rožňava  
Uznesenie č. 02-19/18.625: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila žiadosť o zmenu licencie z dôvodu 
zmeny právnych skutočnosti, zmeny podielov programových typov a časového 
rozsahu vysielania - zníženie, doručenú Rade dňa 17.06.2002, doplnenú dňa 
24.07.2002, 01.08.2002, 21.08.2002, 22.08.2002 účastníka konania - spoločnosti:  
Mestské televízne štúdio Rožňava s. r. o.  
Šafárikova 29  



048 01 Rožňava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasled. zák. 
č.71/1967 Zb. vydáva toto  

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

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/85 zo dňa 11.07.1997 v znení neskoršie 
vykonaných zmien nasledovne:  
1/ V čl. I sa mení bod 3 a 5 ktorý znie:  
" 3/ Časový rozsah vysielania: 8 hod./mesačne  
5/ Jazyk vysielania:  
75 % slovenský  
25 % maďarský"  
2/ Čl. II sa mení a znie:  
" 1/Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Košice, vložka číslo: 9255/V zo dňa 09.09.2002.  
2/Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice, vložka číslo: 9255/V 
zo dňa 09.09.2002."  
3/ Čl. III sa mení a znie:  
"(1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 24.07.2002:  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie : max. 30 %  
2. Programy : min. 70 %  
b/ Programové typy:  
1. Spravodajstvo: 0 %  
2. Publicistika: 100 %  
2.1 Politická publicistika: 0 %  
2.2 Ostatná publicistika: 100%  
3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy : 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy : 0 %  
6. Hudobné programy : 0 %  
7. Vzdelávacie programy : 0 %  
8. Náboženské programy : 0 %  
9. Športové programy : 0 %  
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
(2) Navrhovaný podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: min. 70 %  
(3) Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe ( 
bežný mesiac ) určený z celkového vysielacieho času: 0 %  
(4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvorených nezávislými 



producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie  
(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti ( § 20 ods. 5 ): podľa § 20 zákona č. 308/2000 Z. z sa nevzťahuje na 
lokálne vysielanie  
(6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: -."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 19)  
SK č.: 271-LO/D-1292/2002 zo dňa 06.03.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/125 z dôvodu zmeny programovej skladby a zmeny právnych 
skutočností  
ÚK: C.E.N., s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 02-19/19.626: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní 
(ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila oznámenie o zmene licencie na televízne 
vysielanie z dôvodu zmeny právnych skutočnosti a zmeny podielov programových 
typov, doručené Rade dňa 06.08.2002, doplnené dňa 08.08.2002 a 20.08.2002 
účastníka konania - spoločnosti:  
C. E. N. s. r. o.  
Župné námestie 3  
811 03 Bratislava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasled. zákona 
č.71/1967 Zb. vydáva toto  

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

m e n í 
licenciu č. T/125 na televízne vysielanie monotematickej programovej služby určenej 
na vysielanie spravodajstva a publicistiky, pričom úplne znenie rozhodnutia licencie 
na televízne vysielanie č. T/125 znie:  

"I. 
1/ Názov programovej služby: TA3  
2/ Doba, na ktorú bola licencia na terestriálne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť 
licencie končí dňa 07.10.2012.  
3/ Časový rozsah vysielania:  
pondelok - piatok 7:00 - 24:00  
sobota - nedeľa 9:00 - 24:00  
4/ Jazyk vysielania: slovenský  
5/ Územný rozsah vysielania: multiregionálne vysielanie  



6/ Spôsob vysielania:  
a/ Prostredníctvom satelitu INTELSAT 707 na orbitálnej pozícií 01 WEST, 
prevádzkovaného spoločnosťou TELENOR SLOVAKIA s. r. o., Bratislava . Číslo 
transpondéra: TXP 75, frekvencia uplinku: 14.340 GHz, príjmová frekvencia: 
11.540 GHz, polarizácia: vertikálna, dátový tok: 26 MS/s, FEC: 3, kompresný 
systém: MPEG-2/DVB, Divicom MV 20, TV formát: PAL/BG ( 625 riadkov ), 
teletext: 12 riadkov, EIRP v Bratislave: 49 dBW, šírka vysielaného pásma: 4,5 MHz.  
b/ Prostredníctvom telekomunikačnej služby UPC Direct.  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti :  
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Bratislava I., vložka číslo: 21029/B zo dňa 04.07.2002:  
Mgr. Igor Čekirda, bytom Bratislava, Križna 3  
Jozef Sedlák, bytom Bratislava, Znievská 10  
Martin Lengyel, bytom Bratislava, Sputnikova 4  
Millenium Electronics Limited, company  
4 th Floor, Palladium House. 1-4 Argyll Street, London W1V 4EZ, Veľká Británia  
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 
21029/B zo dňa 04.07.2002:  
Konatelia: Jozef Sedlák, bytom Bratislava, Znievská 10  
Martin Lengyel, bytom Bratislava, Sputnikova 4  

III. 
1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby 
doručenej  
Rade dňa 20.08.2002:  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie : max. 20 %  
2. Programy : min. 80 %  
b/ Programové typy: (100 %)  
1. Spravodajstvo: 91,4 %  
2. Publicistika: 8,6 %  
Odchýlka vo vysielaní monotematickej programovej služby zameranej na vysielanie 
spravodajstva a publicistiky je prípustná do zachovania min. 90 % spravodajstva.  
2/ Podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min. 80 %  
3/ Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe ( bežný 
mesiac ) určený z celkového vysielacieho času: 0 %  
4/ Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti ( § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z . z.): podľa Jednotného systému 
označovania programov  
6/ Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom k verejnosti.  

IV. 



1/ Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a/ videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite  
b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov  
2/ Podmienky vysielania teletextu :  
a/ technické zariadenie teletextu : teletextový systém PHOEBE, firma Saturn - 
Toya, s.r.o.  
b/ charakter vysielania : informačný  
c/ rozdelenie stránok :  
Hlavné menu 100  
Obsah 101  
Program a štruktúra spravodajstva TA3 102  
Hlavná správa dňa 105  
Domáce spravodajstvo 106  
Zahraničné spravodajstvo 110  
Slovensko a Európa 115  
Zo sveta financií 120  
Šport 125  
Počasie 130  
Televízia TA3 130  
Tipy na voľný čas 140  
Pripomienka dňa 147  
Dopravný servis 148  
Servisné informácie 155  
Svet internetu 160  
Zábava 162  
Zvláštne projekty 175."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 20)  
Sťažnosť č. 1542/66-2002 zo dňa 09.09.2002  
vo veci upozornenia na porušovanie právnych predpisov v súvislosti s prevádzkovaním 
retransmisie spoločnosťou TELECOM TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  
Uznesenie č. 02-19/20.627: Rada pre vysielanie retransmisiu berie na vedomie 
výsledok šetrenia sťažnosti č. 1542/66-2002 zo dňa 2002 vo veci upozornenia na 
porušovanie právnych predpisov v súvislosti s prevádzkovaním retransmisie 
prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/166 TELECOM TKR s.r.o., Vranov nad 
Topľou a poveruje Kanceláriu Rady zaslaním oznámenia o výsledku šetrenia 
sťažnosti sťažovateľovi.  
 
K bodu 21)  
SK č.: 151-LO/O-T11/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/149 z dôvodu pridelenia televízneho kanálu K 48 Hanušovce 



nad Topľou - návrh na zastavenie konania  
ÚK:TELECOM TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  
Uznesenie č. 02-19/21.628: Návrh uznesenia: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( 
ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 4 a 5 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.) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/149 na televízne terestriálne vysielanie, 
posúdila splnenie poplatkovej povinnosti žiadateľa :  
TELECOM TKR, s.r.o.  
Staničná 1329  
093 01 Vranov nad Topľou  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní s poukazom na § 9 
zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, správne konanie č.151-LO/O-T 
11/2002, ktoré začalo dňa 03.05.2002, vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/149 na 
televízne terestriálne vysielanie Rade doručenej dňa 22.05.2002 z dôvodu zmeny 
územného rozsahu vysielania - rozšírenia o vysielanie na 48 TV kanáli - kóta 
Hanušovce nad Topľou,  

z a s t a v u j e 
z dôvodu nezaplatenia celého správneho poplatku vo výške 30 000 Sk .  
 
K bodu 22) 
SK č.: 151-LO/O-T11/2002 zo dňa 03.05.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/149 z dôvodu pridelenia televízneho kanálu K 48 Hanušovce 
nad Topľou - návrh na vrátenie správneho poplatku  
ÚK:TELECOM TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  
Uznesenie č. 02-19/22.629: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) 
ako orgán príslušný podľa § 4 a 5 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.) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o 
vrátenie správneho poplatku uhradeného v správnom konaní č. 151 - LO/O -T 
11/2002, za vydanie rozhodnutia o zmene licencie zo dňa 02.07.2002 poplatníka :  
TELECOM TKR, s.r.o.  
Staničná 1329  
093 01 Vranov nad Topľou  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v súlade s § 10 ods. 4 
cit. zákona, na základe žiadosti poplatníka doručenej Rade dňa 04.09.2002 vráti na 
účet poplatníka č. 1399350954/0200 VUB Vranov nad Topľou bankovým prevodom 
sumu 9750,- Sk ( slovom deväťtisícsedemstopäťdesiat slovenských korún ), čo je 
ekvivalentná časť vo výške 65% zaplateného poplatku zo zaplatenej sumy 15 000,-
Sk.  



 
K bodu 23)  
SK č.: 237-LO/D-1439a/2002 zo dňa 01.07.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/149 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania o 
vysielanie v KDS - návrh na zastavenie konania  
ÚK:TELECOM TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  
Uznesenie č. 02-19/23.630: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) 
ako orgán príslušný podľa § 4 a 5 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.) a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila doručenú 
žiadosť zo dňa 04.09.2002 ( č.p.d. 1501), žiadateľa :  
TELECOM TKR, s.r.o.  
Staničná 1329  
093 01 Vranov nad Topľou  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e : 
Rada podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, správne konanie č.237-
LO/D- 1439a/2002, ktoré začalo dňa 01.07.2002 vo veci zmeny licencie č. T/149 na 
televízne terestriálne vysielanie spol. TELECOM TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  

z a s t a v u j e 
z dôvodu, že účastník konania listom doručeným Rade dňa 04.09.2002 ( č.p.d 1501 ) 
o to požiadal.  
 
K bodu 24)  
SK č.: 125-LO/D-1009/2002 zo dňa 09.05.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/41 z dôvodu územného rozsahu vysielania - distribúcia 
modulácie k terestriálnym vysielačom cez satelit  
ÚK:MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č. 02-19/24.631: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní 
posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/41 z dôvodu zmeny 
územného rozsahu vysielania - distribúcia modulácie k terestriálnym vysielačom cez 
satelit, doručenú Rade dňa 09.05.2002, doplnenú dňa 04.09.2002, 05.09.2002 
účastníka konania - spoločnosti:  
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
Blatné 334  
900 82  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

mení 



licenciu č. T/41 na televízne vysielanie v znení rozhodnutia o udelení licencie č. 
T/41/95 zo dňa 07.08.1995 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami 
nasledovne:  
1/ V čl. I sa mení bod 2:  
"2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 12 rokov, platnosť 
licencie končí dňa 14.09.2007."  
2/ Čl. I sa dopĺňa o bod 6 nasledovne:  
6. Spôsob vysielania:  
a/ terestriálne televízne vysielanie prostredníctvom týchto frekvencií:  
49 kanál, kóta Banská Bystrica  
43 kanál, kóta Banská Štiavnica  
44 kanál, kóta Bratislava  
59 kanál, kóta Košice  
42 kanál, kóta Poprad  
22 kanál, kóta Ružomberok  
40 kanál, kóta Trenčín  
54 kanál, kóta Bardejov  
54 kanál, kóta Borský Mikuláš  
46 kanál, kóta Námestovo  
45 kanál, kóta Nitra  
57 kanál, kóta Rožňava  
57 kanál, kóta Snina  
44 kanál, kóta Stará Ľubovňa  
48 kanál, kóta Štúrovo  
56 kanál, kóta Martin, Vrútky, Priekopa  
44 kanál, kóta Žilina - Zástranie  
51 kanál, kóta Čadca  
40 kanál, kóta Krásno nad Kysucou  
47 kanál, kóta Dlhé Pole  
b/ digitálne kódované vysielanie prostredníctvom družice EUROBIRD 1, na pozícii 
28,5° východnej dĺžky, prevádzkovanej spoločnosťou Slovenské telekomunikácie, a. 
s., Bratislava.  
Vysielateľ v súvislosti s § 45 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečí vedenie 
evidencie predaja dekódovacích kariet a stav k 31.12. príslušného kalendárneho 
roka oznámi Rade vždy do 30 dní od jeho skončenia."  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
podpoložka IV písm. f/5 je 50. 000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc slovenských korún )  
 
K bodu 25)  
SK č.: 298-LO/D-1409/2002 zo dňa 23.08.2002  
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov na 
základnom imaní vysielateľa (licencia č. T/39 )  
ÚK:MAC TV spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice  
ÚK:GRAFOBAL GROUP a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 02-19/25.632: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 



pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom 
konaní č. 298-LO/D-1409/2002 zo dňa 23.08.2002 s účastníkmi konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a  
GRAFOBAL GROUP a.s.  
Sasinkova 5  
811 08 Bratislava  
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na 
základnom imaní vysielateľa s licenciou č. T/39, doručenú dňa 23.08.2002 
účastníkom konania spoločnosťou MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným 
Košice a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada v správnom konaní č. 298-LO/D-1409/2002 začatom dňa 23.08.2002 na 
základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č.308/2000 Z.z. 
udeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 50% podielu na základnom imaní 
držiteľa licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice zo spoločníka Česká produkční invest, a.s. na 
nadobúdateľa GRAFOBAL GROUP, a.s., Bratislava.  
 
K bodu 26) 
SK č.301-LO/D-1530/2002 zo dňa 09.09.2002  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie v KDS spoločností Kabel Plus 
Východné Slovensko a.s., Košice, UPC Slovensko s.r.o., Bratislava, Trnavatel spol. s r.o., 
Trnava  
ÚK: CREATV s.r.o., Košice  
Uznesenie č. 02-19/26.633: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 posúdila žiadosť o licenciu na televízne vysielanie v káblových 
distribučných systémoch (ďalej len "KDS"), doručenú dňa 09.09.2002, žiadateľa:  
CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Jesenského 10  
040 01 Košice  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 49 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., na základe žiadosti účastníka 
konania udeľuje spoločnosti CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, 
Košice licenciu č. T/ na televízne vysielanie za nasledujúcich podmienok:  

"I. 



1.Názov programovej služby: "MUSICBOX"  
2.Doba, na ktorú je licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
3.Časový rozsah vysielania: =24 hodín denne  
4.Územný rozsah vysielania: v KDS Kabel Plus, Východné Slovensko a. s., Košice, 
UPC Slovensko s.r.o. Bratislava a Trnavatel, spol. s r.o. Trnava  
5.Jazyk vysielania: slovenský  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti: 1.Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom 
imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa Výpisu z Obchodného 
registra Okresného súdu Košice, vložka č. 7390/V, oddiel Sro, zoznam výpisov č. V-
10952/02. 2.Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s 
licenciou: podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice, vložka č. 
7390/V, oddiel Sro, zoznam výpisov č. V-10952/02.  

III. 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej 
skladby zo dňa 09.09.2002 / č. p. d. 1530/2002/:  
a) Programová služba (100%):  
Doplnkové vysielanie -max. 30%  
Programy - min. 70 %  
b) Programy (100%):  
b1) vysielanie pre mesto Košice:  
Spravodajstvo - min. 1 %  
Publicistika - min. 2 %  
1. politická publicistika - min. 1 %  
2. ostatná publicistika - min. 1 %  
Dokumentárne programy - min. 0,6 %  
Dramatické programy - 0 %  
Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0 %  
Hudobné programy - max. 96,4 %  
Vzdelávacie programy - 0%  
Náboženské programy - 0%  
Šport - 0%  
b2) ostatné vysielanie:  
Spravodajstvo - 0 %  
Publicistika - 0 %  
1. politická publicistika - 0 %  
2. ostatná publicistika - 0 %  
Dokumentárne programy - 0 %  
Dramatické programy - 0 %  
Zábavné a hudobno-zábavné programy - 0 %  
Hudobné programy - 100 %  
Vzdelávacie programy - 0%  
Náboženské programy - 0%  
Šport - 0%  
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  



2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme:  
a) v Košiciach: min. 3 %, b) v ostatných lokalitách 0 %  
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi: minimálne 5 %  
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti ( § 20 ods. 5) : podľa § 20 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. je vysielateľ 
povinný uplatniť Jednotný systém označovania programov určený Radou  
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: teletext nevysiela  
7. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade 
(§ 16 písm. e): videokazety systému VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej 
technickej úrovni.  

IV. 
1.Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločností Kabel Plus, 
Východné Slovensko, a.s., UPC Slovensko s.r.o. a Trnavatel, spol s r.o..  
2.Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/14 spoločnosť Kabel Plus, Východné Slovensko, a.s., č. TKR/13 
spoločnosť UPC Slovensko s.r.o. a č. TKR/161 spoločnosť Trnavatel, spol. s r.o.."  
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
písm d) je =400.000,- Sk ( slovom štyristotisíc slovenských korún).  
 
K bodu 27)  
SK č.: 236-LO/D-1426/2002 zo dňa 01.07.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/39 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: MAC TV s.r.o., Košice  
Uznesenie č. 02-19/27.634: 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. 236-LO/D-1426/2002 zo dňa 01.07.2002 posúdila oznámenie 
podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
z dôvodu zmeny údajov o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní 
vysielateľa 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 na televízne vysielanie č. T/39 (úplné znenie T/39/RZL/519/2002 zo dňa 
28.05.2002) nasledovne: Článok II. sa mení a znie takto:  



"II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa, alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Košice I zo dňa 28.06.2002, vložka číslo: 558/V  
Spoločníci:  
Česká produkční invest, a.s., Praha, Česká republika  
Mgr. Marcel Děkanovský  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 28.06.2002, 
vložka číslo: 558/V  
Konatelia:  
Marcel Děkanovský  
Miroslav Roganský"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada účastníkovi konania správny poplatok podľa položky č. IV. 
písmena f/2) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo 
výške 45.000,- Sk (slovom štyridsaťpäťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 28)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 122 - PgO/O- 767/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie Správy o komparácii kultúrno-spoločenských magazínov vo vysielaní STV, 
TV Markíza a Global vo vybranej vzorke monitorovaných vydaní týždenníkov Krížom-
krážom (STV), Smotánka (TV Markíza) a dvojtýždenníka Kokteil (Global)  
Monitorované dni: 27.1., 3.2., 10.2., 17.2.2002  
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. )  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-19/28.635: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. 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.") v súlade s § 71 zákona č. 
308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 122 -PgO/O-767/2002, 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, držiteľ licencie č. T/41, odvysielaním 
programu Smotánka porušil povinnosť ustanovenú v § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z. z. tým, že:  
I. v dňoch 03.02., 10.02. a 17.02.2002 sponzorský odkaz na začiatku a na konci 
programu neobsahoval v zreteľnej podobe názov právnickej osoby, ktorá bola 
sponzorom,  
II. v dňoch 27.01. a 03.02.2002 neoznačil sponzorovaný program na jeho začiatku 
názvom alebo logom sponzora vôbec, na konci len uvedením ochrannej značky 
jedného z produktov sponzora v záverečných titulkoch,  
za čo mu ukladá podľa § 64 ods. 1 písm. a/ zák. 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".  
 
K bodu 29)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 245 - PgO/O- 1135/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie Správy č.43/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV text, Blesk a Markízatext  
(dodržiavanie § 19 ods. 2, písm. a/ zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 23.5., 27.5. a 4.6.2002)  
Vysielateľ: KID a.s., Poprad, číslo licencie: T/139  
Uznesenie č. 02-19/29.636: 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 (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 245-PgO/O-
1135/2002, spoločnosť KID, a.s., Poprad  

porušil 
§ 19 ods. 2 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 
že v rámci svojej vysielacej služby - markízatext dňa 23.5.2002 o 13.44 hod. na str. 
797, dňa 4.6.2002 o 15.18 hod. na str. 797 a dňa 27.5.2002 o 10.13 hod. na str. 584 
odvysielal textové informácie propagujúce násilie a podnecujúce k nenávisti na 
základe rasy, farby pleti, jazyka, viery, náboženstva, politického zmýšľania, 
národného a sociálneho pôvodu a príslušnosti k národnosti a k etnickej skupine, 
špecificky výzvami k usmrteniu a propagáciou neonacistických a neofašistických 
hnutí,  

za čo mu ukladá 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 
písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 100.000,- Sk, slovom 
jednostotisíc 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: 3017-
10820-002/0720, VS **02  
 
K bodu 30)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 246 - PgO/O- 1136/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa č.43/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV text, Blesk a 
Markízatext  
(dodržiavanie § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 23.5. a 10.6.2002)  
Vysielateľ: KID a.s., Poprad, číslo licencie: T/139  



Uznesenie č. 02-19/30.637: 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 (ďalej len "zákona č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 246-PgO/O-
1136/2002, spoločnosť KID, a.s., Poprad  

porušil 
§ 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 
že v rámci svojej vysielacej služby - markízatext dňa 23.5.2002 o 13.49 hod. na str. 
586 a 10.6.2002 o 11.35 hod. na str. 586, t.j. pred 22.00 hod. odvysielal textové 
informácie vyzývajúce k pohlavnému styku obzvlášť vulgárnym až obscénnym 
spôsobom, čím mohol ohroziť morálny vývin maloletých,  

za čo mu ukladá  
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa ustanovenia § 67 ods. 3 
písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - pokutu vo výške 100 000- Sk, slovom 
jednostotisíc 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: 3017-
10820-002/0720, VS **02  
 
K bodu 31) 
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 247 - PgO/O- 1137/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa č.43/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV text, Blesk a 
Markízatext  
(dodržiavanie § 32 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 13.6.2002)  
Vysielateľ: KID a.s., Poprad, číslo licencie: T/139  
Uznesenie č. 02-19/31.638: 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 (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 247-PgO/O-
1137/2002, spoločnosť KID, a.s., Poprad  

porušil 
§ 32 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 
že v rámci svojej vysielacej služby - markízatext dňa 13.6.2002 na str. 820 o 10.19 
hod a str. 823 o 10.39 hod odvysielal telenákup na erotické audiotextové služby,  

za čo mu ukladá  
v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na 
porušenie zákona.  



Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 
za ktorej porušenie sa sankcia uložila".  
 
K bodu 32)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 97 - PgO/O -650/2002 zo dňa 16.4.2002  
Doplnenie: Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV  
Monitorovaný program: Lesu zdar - Halali zo dňa 16.2. 2002  
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 02-19/32.639: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
97-PgO/O-650/2002 vedenom voči STV, Bratislava nariaďuje nový termín ústneho 
pojednávania na deň 26.10.2002.  
 
K bodu 33)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 98 - PgO/O -651/2002 zo dňa 16.4.2002  
Doplnenie: Správa č. 16/2002/Tv o monitorovaní vysielania STV 1  
Monitorovaný program: Lesu zdar - Halali zo dňa 16.2. 2002  
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 02-19/33.640: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
98-PgO/O-651/2002 vedenom voči STV, Bratislava nariaďuje nový termín ústneho 
pojednávania na deň 26.10.2002.  
 
K bodu 34)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 132 - PgO/O - 788/2002 zo dňa 7.5.2002  
Doplnenie: Správa č. 23/2002/Tv o monitorovaní vysielanie STV 1  
Monitorovaný program: Bohatí a zdraví zo dňa 12.1.2002  
(dodržiavanie ôsmej časti zákona č. 308/2000 Z.z.)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 02-19/34.641: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
132-PgO/O-788/2002 vedenom voči STV, Bratislava nariaďuje nový termín ústneho 
pojednávania na deň 26.10.2002.  
 
K bodu 35)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.:238 - PgO/O- 1117/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa č. 12/02/Ro o monitorovaní programovej služby Rádio Dúha  
(dodržiavanie § 16 písm. e/)  
(monitorované dni: 5.,6.,7. a 8.4.2002)  



Vysielateľ: Rádiomédia, s.r.o. číslo licencie: R/55  
Uznesenie č. 02-19/35.642: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 
238-PgP/O-1117/2002 zo dňa 16.07.2002 voči spoločnosti Rádiomédia s.r.o., Dubnica 
nad Váhom vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2002 Z.z, 
prekladá na svoje budúce zasadnutie.  
 
K bodu 36)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 207- PgO/O- 928/2002 zo dňa 11.6.2002  
Doplnenie: Správa č. 38/2002/Tv o monitorovaní programu Prásk  
(dodržiavanie § 35 ods. 1)  
(monitorovaný program: Prásk zo dňa 16. a 23.5.2002)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., číslo licencie: T/39  
Uznesenie č. 02-19/36.643: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. 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.") v súlade s § 71 zákona č. 
308/2000 Z.z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 207 -PgO/O-928/2002, 
MAC TV, s.r.o., Košice, držiteľ licencie č. T/39, porušil povinnosť ustanovenú v § 35 
ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že program PRÁSK odvysielaný v dňoch 16.5. a 
23.5.2002, ktorého trvanie nepresahuje 30 minút, bol prerušený blokom oznámení 
vysielateľa o vlastnom programe, ktoré sú reklamou, za čo mu ukladá podľa ust. § 
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".  
 
K bodu 37)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie  
SK č.: 241- PgO/O- 1120/2002 zo dňa 16.7.2002  
Doplnenie: Správa 45/02/Tv o monitorovaní TV Markíza  
(dodržiavanie § 32 ods. 5 písm. c/, § 32 ods. 6 písm. d/ a § 32 ods. 4 písm. d/)  
(monitorovaný deň: 4.6.2002)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-19/37.644: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a písm. 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.") v súlade s § 71 zákona č. 
308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 241-PgO/O-1120/2002, 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, držiteľ licencie č. T/41, odvysielaním 
reklamného šotu RELAX FRUIT DRINK dňa 4.6.2002 porušil:  
I. povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 5 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že 
nezohľadnil osobitnú vnímavosť maloletých mladšieho školského veku, pretože 
odvysielal reklamu s účasťou maloletých takým spôsobom, že zobrazil negatívne 



konanie maloletého ako pozitívne, čo by mohlo poškodiť ich záujmy,  
II. povinnosť ustanovenú v § 32 ods. 6 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. tým, že v 
reklamnom šote bezdôvodne zobrazil maloletého v nebezpečnej situácii,  
za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) sankciu - pokutu podľa § 67 ods. 5 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. vo výške 200.000,-Sk (slovom dvestotisíc 
slovenských korún).  
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: 3017-
10820-002/0720, VS ¨ 02  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 
za ktorej porušenie sa sankcia uložila".  
 
K bodu 38)  
Kontrolný monitoring  
SK č.: 286 - PgO/O-1458/2002 zo dňa 27.8.2002  
Doplnenie: Správa o 62/02/Tv o monitorovaní TV Markíza  
(dodržiavanie § 35 ods. 4)  
(monitorovaný program: Milionár zo dňa 31.5.2002)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-19/38.645: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. 
z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č.308/2000 Z. z."), postupom v 
súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.,  

rozhodla, 
že v súlade s § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní správne konanie č. 286-
PgO/O-1458/2002, začaté dňa 27.8.2002, vedené voči účastníkovi konania - 
vysielateľovi s licenciou č. T/41, spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o., 
Blatné vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenej v § 35 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z. z., v súvislosti s programom Milionár zo dňa 31.5.2002,  

zastavuje, 
pretože Rada nedospela k záveru, že predmetné vydanie programu Milionár bolo 
programom pre maloletých, čím odpadol dôvod konania začatého z podnetu 
správneho orgánu.  
 
K bodu 39)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na ďalší postup po doručení Rozsudku NS SR  
SK č.: 568-PgO/O-2131/2001  
(program: Formula 1)  
Správa o stave správneho konania č. 568-PgO/O-2131/2001 po doručení Rozsudku NS 
SR  
(dodržiavanie § 35 ods. 1 s poukazom na § 35 ods. 2 a § 16 písm. e/)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/ 41  
Uznesenie č. 02-19/39.646: 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 v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. rozhodla, že:  

I. 
účastník správneho konania č. 568-PgO/O-2131/2001, MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r.o., Blatné  

porušil 
§ 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým, 
že Rade zaslal vyžiadaný záznam vysielania zo športového prenosu Veľkej ceny 
USA pretekov F1, ktorý bol odvysielaný dňa 30.9.2001, v nezodpovedajúcej kvalite a 
nekompletný,  

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".  

II. 
správne konanie č. 568-PgO/O-2131/2001 vedené voči účastníkovi konania - 
spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, s. r. o., Blatné v časti týkajúcej sa možného 
porušenia povinnosti ustanovenej v § 35 ods. 1 s poukazom na § 35 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z., v súvislosti s vysielaním športového prenosu Veľkej ceny USA 
pretekov F1, ktorý bol odvysielaný dňa 30.9.2001,  

zastavuje 
z dôvodu, že podľa právneho názoru vysloveného Najvyšším súdom v Rozsudku zo 
dňa 22.5.2002 v právnej veci žalobkyne - Markíza - Slovakia, s.r.o., Blatné 334, proti 
žalovanej Rade pre vysielanie a retransmisiu, Námestie SNP č. 12, Bratislava, o 
preskúmanie zákonnosti rozhodnutia z 22. januára 2002 č. RL/358/2002, nebolo 
možné relevantným spôsobom dokázať porušenie § 35 zákona č. 308/2000 Z.z., čím 
odpadol dôvod konania začatého na podnet správneho orgánu.  
 
K bodu 40) 
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 54/2002/Tv o monitorovaní vysielania programovej služby TV Zobor  
monitorované dni: 3.6. a 5.6.2002  
Vysielateľ: Satro, s.r.o. Bratislava, číslo licencie: R/19  
Uznesenie č. 02-19/40.647: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. po 
prerokovaní Správy č. 54/02/TV o monitorovaní programovej služby TV Zobor 
začína správne konanie voči účastníkovi konania - SATRO, s.r.o., Bratislava vo veci 
možného porušenia ustanovení § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. vo vysielaní 
programovej služby TV Zobor zo dní 3. a 5.6.2002.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z. oznámi 



vysielateľovi začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady a 
dôkazy v správnom konaní.  
Kancelária Rady zabezpečí monitoring vysielania TV ZOBOR z ďalšieho obdobia.  
 
K bodu 41)  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1132/52-2002 zo dňa 15.7.2002, sťažovateľ: právnická osoba  
(na program Infoexpres Rádia Expres zo dňa 10.7.2002 )  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1132/52-2002 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Expres  
Vysielateľ: D-Expres, číslo licencie: R/66  
Uznesenie č. 02-19/41.648: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy o 
prešetrení sťažnosti č. 1132/52-2002, začína správne konanie voči spoločnosti 
D.EXPRES, a.s., Bratislava vo veci možného porušenia ustanovení § 16 písm. a/ a b/ 
zákona č. 308/2000 Z.z. Rada zároveň nariaďuje ústne pojednávanie na deň 
7.10.2002 o 12.00 hod.  
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 Rady vo veci.  
 
K bodu 42)  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1090/47 zo dňa 10.7.2002, sťažovateľ: právnická osoba  
(na program Televízne noviny zo dňa 6.7. 2002)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1090/47 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-19/42.649: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy o 
prešetrení sťažnosti č. 1090/47-2002, začína správne konanie voči spoločnosti 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné vo veci možného porušenia ustanovení 
§ 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z.z..  
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 Rady vo veci.  
 
K bodu 43)  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 1374/43 zo dňa 24.6.2002, sťažovateľ: právnická osoba  
(na program Televízne noviny zo dňa 11.6. a 14.6.2002 )  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1374/43 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  



Vysielateľ: MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 02-19/43.650: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 
Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy o 
prešetrení sťažnosti č. 1374/43-2002, začína správne konanie voči spoločnosti 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné vo veci možného porušenia ustanovení 
§ 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z.z.  
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 Rady vo veci.  
 
K bodu 44)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 42/02/Tv o monitorovaní televíznej stanice JOJ  
(monitorovaný program: Peříčko zo dní 7., 14. a 28.6.2002 a 5. a 12.7.2002)  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č. 02-19/44.651: 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 vzala na 
vedomie Správu č. 42/2002/TV o monitorovaní programu PEŘÍČKO vysielanom v 
dňoch 7., 14. a 28. júna 2002 a 5. a 12. júla 2002 na stanici TV JOJ.  
 
K bodu 45)  
Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady nad priebehom volebnej kampane vo voľbách 
do orgánov samosprávy obcí.  
Uznesenie č. 02-19/45.652: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
schvaľuje materiál Organizačné zabezpečenie dohľadu Rady nad priebehom 
volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí.  
 
K bodu 46)  
Priebežné výsledky monitoringu televíznych a rozhlasových staníc v období volebnej 
kampane pred voľbami do NR SR  
(monitorované obdobie: 09.09.-15.09.2002)  
Uznesenie č. 02-19/46.653: a) Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
výsledky monitoringu vysielania STV, TV Markíza, TV JOJ, TA-3, SRo, Rádia 
Slobodná Európa, Rádia BBC, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM, Rádia Expres, 
Rádia OKEY z dní 9.9.2002 - 15.9.2002 obsiahnutých v Správe č.4. a vysielania 
teletextu STV text, BLESK, Markízatext v období od 2.9.- 13.9.2002 obsiahnutého v 
Správe č. 2; a kvantitatívnu analýzu vysielania spravodajstva rozhlasových (Rádia 
Expres, Slovensko 1,Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM, Rádia OKEY) a televíznych 
staníc (STV 1, TV Markíza, TA3 a TV JOJ) v období od 1.9.- 8.9.2002).  
 
K bodu 47)  
Čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.08.2002  



Uznesenie č. 02-19/47.654: Rada pre vysielanie retransmisiu berie na vedomie 
čerpanie rozpočtových prostriedkov k 31.08.2002.  
 
K bodu 48)  
Návrh Pracovného poriadku Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
Uznesenie č. 02-19/48.655: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
schvaľuje návrh Pracovného poriadku Kancelárie Rady. Prijaté pripomienky Rady 
riaditeľka  
Kancelárie Rady zapracuje do dokumentu a po ich zapracovaní predseda Rady a 
riaditeľka Kancelárie Rady zabezpečia jeho podpísanie a vydanie. Riaditeľka 
Kancelárie Rady súčasne zabezpečí, aby všetci pracovníci Kancelárie Rady boli s 
pracovným poriadkom preukázateľne oboznámení a aby bol na dostupnom mieste 
pre pracovníkov. Pracovný poriadok nadobúda účinnosť dňom 1.10.2002.  
Kancelária Rady predloží návrh na interný predpis k cestovným náhradám v 
súvislosti s podrobnejšou úpravou nárokov zamestnancov na pracovnú cestu ( čl.10 
ods.7 Pracovného poriadku).  
 
K bodu 49)  
SK č. 305-LO/D-1578/2002 zo dňa 16.09.2002  
vo veci odňatia licencie č. R/68 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.,  
ÚK: Rádio Forte spol. s r.o., Trnava  
Uznesenie č. 02-19/49.656: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 
z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( 
ďalej aj "zákon č. 308/2000 Z. z.") v správnom konaní č. 305-LO/D-1578/2002, 
začatom dňa 16.09.2002 vo veci žiadosti o odňatie licencie spoločnosti RÁDIO 
FORTE, spol. s r.o., Okružná 5, 917 01 Trnava ( ďalej len "účastník konania") 
odníma licenciu č. R/68/99 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z 
dôvodu, že o to účastník konania listom doručeným Rade dňa 16.09.2002 ( č. p. d. 
1578/2002) písomne požiadal.  
 
K bodu 50)  
Rôzne  
- Návrh na ZPC - 16. zasadnutie EPRA (23.-25.10.2002, Ľubľana)  
Uznesenie č. 02-19/50.657: Rada pre vysielanie a retransmisiu súhlasí so ZPC troch 
zástupcov Rady a Kancelárie Rady na 16. zasadnutí EPRA, ktoré sa uskutoční v 
dňoch 23.-25.10.2002 v Ľubľani v Slovinsku. Kancelária rady ihneď oznámi 
registráciu účastníkov sekretariátu EPRA.  
Kancelária ďalej pripraví návrh národnej správy, krátku informáciu o programe 
zasadnutia a jednotlivých pracovných skupín, ako aj scenár prípadnej prezentácie 
RVR na tému politickej reklamy v termíne do 8. 10.2002.  
 
PhDr. Peter Kováč 
predseda Rady pre vysielanie a retransmisiu 
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