
Zápisnica č. 4/2003 

(program a uznesenia) 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 
dňa 04.03.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
Prítomní členovia Rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny  
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová  
Overovateľ: Jana Žitňanská  

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh  
2. Návrh na začatie SK vo veci možného opakovaného porušenia ustanovenia § 56 

zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK:Obec Moča  

3. Návrh na začatie SK vo veci možného opakovaného porušenia ustanovenia § 56 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK:Obec Čalovec  

4. Návrh na začatie SK vo veci možného opakovaného porušenia ustanovenia § 56 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK:BEXTRA s.r.o., Poprad  

5. Návrh na začatie SK vo veci možného opakovaného porušenia ustanovenia § 60 
ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK:Stavebné bytové družstvo, Šaľa  

6. SK č. 18-LO/D-200/2003 zo dňa 31.01.2003 vo veci žiadosti o zrušenie 
registrácie retransmisie  
ÚK: TV Rovinka s.r.o., Rovinka  

7. SK č. 4-LO/D-59/2003 zo dňa 10.01.2003 vo veci zmeny licencie č. T/126 z 
dôvodu žiadosti o zmenu programových typov  
ÚK: "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.", Trenčín  

8. SK č. 20-LO/D-232/2003 zo dňa 05.02.2003 vo veci zmeny licencie č. T/153 z 
dôvodu žiadosti o vysielanie teletextu  
ÚK: RTV spol. s r.o., Banská Bystrica  

9. SK č. 385-LO/D-2136/2002 zo dňa 03.12.2002 vo veci žiadosti o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa  
ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice  
ÚK: ASONA s.r.o., Bratislava  

10. SK č. 19-LO/D-222/2003 zo dňa 05.02.2003 vo veci zmeny licencie č. T/36 z 
dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: Stavebné bytové družstvo III, Košice  

11. SK č. 344-LO/O-R09/2002 zo dňa 30.09.2002 vo veci zmeny / udelenia licencie 
na rozhlasové terestriálne vysielanie na frekvecnii 92,6 MHz Zvolen - návrh na 
zastavenie konania  
ÚK: A.W.G., spol. s r.o., Žilina  
ÚK: ANTRE PUBLIC s.r.o., Banská Bystrica  



ÚK: DM-media, spol. s r.o., Bratislava  
ÚK: SRo, Bratislava  

12. SK č. 401-LO/D-2169/2002 zo dňa 06.12.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/132 z dôvodu zmeny územného 
rozsahu retransmisie  
ÚK: PROGRES - telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava  

13. SK č. 402-LO/D-2168/2002 zo dňa 06.12.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/102 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania  
ÚK: PROGRES - telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava  

14. SK č. 415-LO/D-2281/2002 zo dňa 19.12.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/183 z dôvodu zmeny územného 
rozsahu retransmisie - rozšírenie o sídlisko Drieňová  
ÚK:POMA, spol. s.r.o., Banská Štiavnica  

15. SK č. 10-LO/D-122/2003 zo dňa 20.01.2003  
vo veci zmeny licencie č. R/49 z dôvodu zmeny obchodného mena vysielateľa a 
zmeny údajov o kontrolných orgánoch vysielateľa  
ÚK: OKEY RADIO a.s., Bratislava  

16. SK č. 399-LO/D-2224/2002 zo dňa 06.12.2002  
vo veci registrácie retransmisie  
ÚK: PROGRES - telekomunikačné systémy, s.r.o., Bratislava  

17. SK č. 400-LO/D-2225/2002 zo dňa 06.12.2002  
vo veci žiadosti o licenciu na televízne vysielanie  
ÚK: PROGRES - telekomunikačné systémy, s.r.o., Bratislava  
ÚP: dňa 04.03.2003 o 10,00 hod.  

18. SK č. 380-LO/D-2103/2002 zo dňa 28.11.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/149 z dôvodu zmeny programovej skladby, zmeny 
programových typov a preberania časti programovej služby TV JOJ  
ÚK: TELECOM TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  

19. Návrh na začatie SK  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 51 ods. 1) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava  

20. SK č. 299-LO/D-1492/2002 zo dňa 03.03.2002  
vo veci registrácie retransmisie  
ÚK: KABELTELSAT s.r.o., Partizánske  

21. SK č. 405-LO/D-2247/2002 zo dňa 16.12.2002  
vo veci oznamu o zmene údajov podľa § 51 ods.1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: FILJO s.r.o., Košice  

22. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 408-PgO/O-2129/2002 zo dňa 10.12.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1102/50-2002 na vysielanie Rádia Kiks  
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program: "Ranný Kiks" zo dňa 28.06.2002)  
ÚK: RADIO KIKS spol. s r.o., Michalovce, číslo licencie: R/77  

23. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  



SK č.: 411-PgO/O-2132/2002 zo dňa 10.12.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1102/50-2002 na vysielanie Rádia Kiks  
(dodržiavanie § 35 ods. 8 zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program: "Ranný Kiks" zo dňa 27.06.2002, "Živý čas" zo dňa 
27.06.2002 a 28.6.2002, "Panoráma" zo dňa 28.06.2002)  
ÚK: RADIO KIKS spol. s r.o., Michalovce, číslo licencie: R/77  

24. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 412-PgO/O-2133/2002 zo dňa 10.12.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1102/50-2002 na vysielanie Rádia Kiks  
(dodržiavanie § 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program: "Panoráma" zo dňa 27.06.2002, "Kiks mix" zo dňa 
28.6.2002, "Hracia skrinka" zo dňa 27.06.2002 a 28.06.2002, "Ranný Kiks" zo 
dňa 28.6.2002, neoznačené upútavky (odvysielané 27.6.2002 a 28.06.2002) na 
programy Kiksfór, hitparáda Gárdenpárty, spravodajstvo RFE/RL, Hráme 
jubilantom, Panoráma filmu a videa, Ranný Kiks, Knižná panoráma, Zvončeky, 
Kiksáčik, Športkiks, Siesta, 20 horúcich striel)  
ÚK: RADIO KIKS spol. s r.o., Michalovce, číslo licencie: R/77  

25. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 410-PgO/O-2131/2002 zo dňa 10.12.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1102/50-2002 na vysielanie Rádia Kiks  
(dodržiavanie § 37 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované dni: 27.06.2002 a 28.06.2002)  
ÚK: RADIO KIKS spol. s r.o., Michalovce, číslo licencie: R/77  

26. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 8-PgO/O-91/2003 zo dňa 14.01.2003  
Doplnenie: Správa č. 20/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Twist  
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorované vysielanie: "Počasie" z dní 02. - 06.12.2002)  
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava, číslo licencie: R/70  

27. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 6/2003/TV o monitorovaní TV Markíza  
(monitorovaný program/monitorovaný deň: Televízne noviny z 09.12.2002)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41  

28. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 1/2003/Ro monitorovaní vysielania Top rádia  
(monitorované dni: 01.-03.12.2002 kompletné vysielanie)  
Vysielateľ: Filjo, spol. s r.o., Košice, číslo licencie: R/73  

29. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 4/2003/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  



(monitorovaný program: MENU zo dňa 28.01.2003)  
Vysielateľ: Slovenská televízia  

30. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 5/2003/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  
(monitorovaný program: Daj si! Zo dňa 23.01.2003)  
Vysielateľ: Slovenská televízia  

31. Kontrolný monitoring  
Správa č. 1/2003/TV z monitorovania vysielania TOP-TV Topoľníky  
(monitorovaný deň: 08. a 11.01.2003)  
Vysielateľ: VEPROS, spol. s r.o. Topoľníky, číslo licencie: T/82  

32. Kontrolný monitoring  
Správa č. 2/2003/TV o monitorovaní televíznej stanice HcTV Hlohovec  
(monitorovaný deň: 27.01.2003)  
Vysielateľ: Hlohovská televízia, spol. s r.o. Hlohovec, číslo licencie: T/28  

33. Kontrolný monitoring  
Správa č. 2/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Frontinus  
(monitorované dni: 17. a 18.01.2003)  
Vysielateľ: Frontinus s.r.o. Žilina, číslo licencie: R/65  

34. Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 171/7 - 2003 zo dňa 28.01.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie filmu Jurský park II - stratený svet, dňa 25.01.2003)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 171/7 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41  

35. Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 197/6 - 2003 zo dňa 31.01.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu Mravenisko zo dňa 15.01.2003)  
Správa o prešetrení sťažnosti č.197/6-2003 smerujúcej proti Slovenskej televízii  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  

36. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2217/85 - 2002 zo dňa 11.12.2002, sťažovateľ: právnické osoby  
(porušenie moratória počas volieb do orgánov samosprávy obcí)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2217/85 - 2002 voči vysielateľovi Rádio ADUT  
Vysielateľ: Adut Plus, a.s., Skalica, číslo licencie: R/79  

37. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 28/1 - 2003 zo dňa 07.01.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu Dereš zo dňa 26.12.2002)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 28/1 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41  

38. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 37/3 - 2003 zo dňa 08.01.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie reklamných šotov - kampaň Hodina deťom)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 37/3 - 2003 smerujúcej proti televíznemu vysielaniu 
reklamy  



39. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 86/4 - 2003 zo dňa 08.01.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie reklamných šotov Eurotelu a VÚB)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 86/4 - 2003 smerujúcej proti televíznemu vysielaniu 
reklamy  

40. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 139/5-2003 zo dňa 22.01.2002, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie komerčných rozhlasových staníc)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 139/5-2003 smerujúcej proti vysielaniu informácií 
získaných od poslucháčov o mieste výskytu policajných radarov  

41. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 35/2-2003 zo dňa 07.01.2003, sťažovateľ: Herecká obec Slovenska  
(na nedodržiavanie licenčnej podmienky vo vysielaní TV JOJ)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 35/2-2003 smerujúcej proti nedodržaniu licenčnej 
podmienky (80% vysielania v jazyku slovenskom, 20% v českom) platnej od 
01.01.2003 vo vysielaní TV JOJ.  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Košice  

42. Voľba predsedu Rady pre vysielanie a retransmisiu  
43. Návrh organizačnej štruktúry Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
44. Rôzne  

K bodu 2)  
Návrh na začatie SK vo veci možného opakovaného porušenia ustanovenia § 56 zákona 
č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Moča  
Uznesenie č. 03-04/2.62: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína správne konanie 
voči obci Moča vo veci možného opakovaného porušenia ustanovenia § 56 zák. č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu neoprávneného prevádzkovania retransmisie v KDS v obci 
Moča. Súčasne nariaďuje ústne pojednávanie na deň 17.03.2003 o 12,30 hod.  
 
K bodu 3)  
Návrh na začatie SK vo veci možného opakovaného porušenia ustanovenia § 56 zákona 
č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Obec Čalovec  
Uznesenie č. 03-04/3.63: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína správne konanie 
voči obci Čalovec vo veci možného opakovaného porušenia ustanovenia § 56 zák. č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu neoprávneného prevádzkovania retransmisie v KDS v obci 
Čalovec. Súčasne nariaďuje ústne pojednávanie na deň 17.03.2003 o 13,00 hod.  
 
K bodu 4)  
Návrh na začatie SK vo veci možného opakovaného porušenia ustanovenia § 56 zákona 
č. 308/2000 Z.z.  
ÚK:BEXTRA s.r.o., Poprad  
Uznesenie č. 03-04/4.64: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína správne konanie 
voči spoločnosti BEXTRA, s.r.o., Poprad vo veci možného opakovaného porušenia 
ustanovenia § 56 zák. č. 308/2000 Z.z. z dôvodu neoprávneného prevádzkovania 



retransmisie v KDS v obci Utekáč. Súčasne nariaďuje ústne pojednávanie na deň 
17.03.2003 o 13,30 hod.  
 
K bodu 5)  
Návrh na začatie SK  
vo veci možného opakovaného porušenia ustanovenia § 17 ods.1 písm.h) a § 60 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Šaľa  
Uznesenie č. 03-04/5.65: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína správne konanie 
vo veci opakovaného porušenia ustanovenia § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu podozrenia, že držiteľ registrácie č. TKR/153 - Stavebné bytové družstvo v 
Šali neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou a z dôvodu možného 
porušenia ustanovenia § 60 ods.1 zák. č. 308/2000 Z.z., ku ktorému mohlo dôjsť 
tým, že neoznámil Rade zmenu údajov do 15 dní odo dňa vzniku zmeny.  
Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania 
a pozve účastníka konania na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 17.03.2003 o 
12.00 hod.  
 
K bodu 6)  
SK č. 18-LO/D-200/2003 zo dňa 31.01.2003 vo veci žiadosti o zrušenie registrácie 
retransmisie  
ÚK: TV Rovinka s.r.o., Rovinka  
Uznesenie č. 03-04/6.66: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako 
orgán vecne príslušný podľa § 4 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.") v správnom konaní 
č. 18-LO/D-200/2003, začatom dňa 31.01.2003 vo veci zrušenia registrácie 
retransmisie č. TKR/146 účastníka konania:  
TV Rovinka, s.r.o.  
Obecný úrad  
Rovinka č. 350  
900 41 Rovinka  
postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z.  

rozhodla,  
že registráciu retransmisie č. TKR/146 účastníka konania TV Rovinka, s.r.o., so 
sídlom Obecný úrad Rovinka č. 350 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 
z.  

ruší 
z dôvodu, že účastník konania listom doručeným Rade dňa 31.01.2003 o to požiadal.  
 
K bodu 7)  
SK č. 4-LO/D-59/2003 zo dňa 10.01.2003  
vo veci zmeny licencie č. T/126 z dôvodu žiadosti o zmenu programových typov  
ÚK: "SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.", Trenčín  
Uznesenie č. 03-04/7.67: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 



retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (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 z dôvodu zmeny programových typov doručené Rade 
dňa 10.01.2003 účastníka konania - spoločnosti:  
"SLOVAKIA okolo sveta s r. o."  
Mierové nám. 22  
911 01 Trenčín  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva 
toto  

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

mení 
rozhodnutie č. T/126/2000 zo dňa 03.10.2000 o licencii č. T/126 na televízne 
terestriálne vysielanie v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. 
T/126/RZL/589/2002 zo dňa 08.10.2002 v časti III. nasledovne:  

"III. 
(1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 10.12.2002 č.p.d. 2211/02, doplnenej dňa 10.01.2003 č.p.d. 59/03 
o programové typy:  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie : max.35 %  
2. Programy : min. 65 %  
b/ Programové typy: ( 100% )  
1. Spravodajstvo: 10 %  
2. Publicistika: 90 %  
2.1 Politická publicistika: 5 %  
2.2 Ostatná publicistika: 85 %  
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 ( bežný mesiac ) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme: min.65 %  
(3)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 televízie  
(4)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  
(5)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 správny poplatok podľa položky č. IV. písmena f/8 ) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk 
(slovom päťtisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 8)  
SK č. 20-LO/D-232/2003 zo dňa 05.02.2003  
vo veci zmeny licencie č. T/153 z dôvodu žiadosti o vysielanie teletextu  
ÚK: RTV spol. s r.o., Banská Bystrica  
Uznesenie č. 03-04/8.68: 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 20-LO/D-232/2003 zo dňa 05.02.2003 
posúdila žiadosť podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa:  
RTV, spol. s r.o.  
Nám. Štefana Moyzesa 16  
974 01 Banská Bystrica  
z dôvodu začatia vysielania teletextu a po zistení potrebných podkladov pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
toto  

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

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/153 nasledovne:  
Bod 6. článku III. rozhodnutia o udelení licencie č. T/153/2002 zo dňa 05.11.2002 sa 
mení a znie takto:  
"6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby:  
100 Úvodná stránka  
101 Obsah  
109 Kontakt na vysielateľa  
110 Správy z regiónu  
150 Oznamy MÚ Banská Bystrica  
160 Oznamy MÚ Zvolen  
170 Oznamy MÚ Sliač  
180 Oznamy PZ SR  
200 Šport  
300 Programy  
301 AZTV INFO  
310 Kiná  
320 Divadlá  
330 Koncerty  
340 Spoločenské podujatia  



400 Ponuka práce  
410 Zamestnanie ponúka  
450 Zamestnanie hľadá  
480 Oznamy úradu práce  
500 Inzercia  
510 Občianska inzercia  
560 Podnikateľská inzercia  
600 Ekonomika  
700 Regionálne spektrum  
800 Informácie"  
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/15) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 
vo výške 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 9)  
SK č. 385-LO/D-2136/2002 zo dňa 03.12.2002  
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom 
imaní vysielateľa  
ÚK: RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice  
ÚK: ASONA s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 03-04/9.69: 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 385-LO/D-2136/2002 zo dňa 
03.12.2002 s účastníkmi konania:  
RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o.  
Rekreačná 1  
972 01 Bojnice  
a  
ASONA s.r.o.  
Macharova 3  
851 01 Bratislava  
posúdila žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na 
základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na rozhlasové 
vysielanie č. R/76 spoločnosti RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice a po 
posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada na základe žiadosti účastníka konania podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z. neudeľuje predchádzajúci súhlas s prevodom 75 % podielu na 
základnom imaní a hlasovacích právach vysielateľa zo spoločníka D.V.P. - Družstvo 
Vzájomnej Pomoci na nadobúdateľa spoločnosť ASONA s.r.o., Bratislava.  
 



K bodu 10)  
SK č. 19-LO/D-222/2003 zo dňa 05.02.2003  
vo veci zmeny licencie č. T/36 z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: Stavebné bytové družstvo III, Košice  
Uznesenie č. 03-04/10.70: 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 19-LO/D-222/2003 zo dňa 05.02.2003 
posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/36 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa:  
Stavebné bytové družstvo III., Košice  
Furčianská 60  
040 14 Košice  
z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa (zmeny členov 
predstavenstva) 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/36 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/36/RUL/95 zo dňa 12.06.1995 v znení 
neskorších zmien a doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:  

"I. 
1. Názov programovej služby: Informačný mesačník SBD III. Košice  
2. Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: 10 rokov, platnosť 
licencie končí dňa 30.06.2005  
3. Časový rozsah vysielania: 24 h denne  
4. Územný rozsah vysielania: lokálne televízne vysielanie, mestská časť 
Dargovských hrdinov, mestská časť Košická Nová Ves  
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 zo dňa 29.01.2003, vložka číslo: 914/V, a Stanov Stavebného bytového 
družstva III., Košice (úplné znenie k 10.06.1997)  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I zo dňa 29.01.2003, 
vložka číslo: 914/V a Stanov Stavebného bytového družstva III., Košice (úplné 
znenie k 10.06.1997)  

III. 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa podania doručeného 
Rade dňa 04.04.2001 (č.p.d. 750):  
a) Programová služba (100%):  
Doplnkové vysielanie - 100 %  



Programy - 0 %  
b) Programy (100%)  
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: 0 %  
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi: podľa § 28 zákona 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: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie  
6. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: -  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného 
systému spoločnosti SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava.  
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je SLOVAKIA CABLE 
COMPANY, s.r.o., Bratislava, na základe registrácie retransmisie č. TKR/203.  
3. 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."  
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/3) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo 
výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 11)  
SK č. 344-LO/O-R09/2002 zo dňa 30.09.2002  
vo veci zmeny / udelenia licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie na frekvencii 92,6 
MHz Zvolen - návrh na zastavenie konania  
ÚK: A.W.G., spol. s r.o., Žilina  



ÚK: ANTRE PUBLIC s.r.o., Banská Bystrica  
ÚK: DM-media, spol. s r.o., Bratislava  
ÚK: SRo, Bratislava  
Uznesenie č. 03-04/11.71: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako 
orgán príslušný podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov 
(ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") v správnom konaní č. 344-LO/O-R09/2002 
začatom dňa 30.09.2002 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z., v ktorom sú účastníkmi 
konania:  
A.W.G., spol. s r.o.  
Námestie Ľ. Štúra 2  
010 01 Žilina  
ANTRE PUBLIC s.r.o.  
Bakossova 8  
974 01 Banská Bystrica  
DM-media, spol. s r.o.  
Ventúrska 4  
811 01 Bratislava  
Slovenský rozhlas  
Mýtna 1  
817 55 Bratislava,  
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa ustanovenia § 9 zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov  

zastavuje 
správne konanie č. 344-LO/O-R09/2002 vo veci udelenia / zmeny licencie na 
rozhlasové vysielanie a pridelenia frekvencie 92,6 MHz Zvolen zo dňa 30.09.2002 z 
dôvodu, že účastník konania ANTRE PUBLIC s.r.o., Banská Bystrica, nezaplatil 
správny poplatok v zákonom určenej lehote.  
 
K bodu 12)  
SK č. 401-LO/D-2169/2002 zo dňa 06.12.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/132 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
retransmisie  
ÚK: PROGRES - telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 03-04/12.72: 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 401-LO/D-2169/2002 zo dňa 
06.12.2002 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie TKR/132 
prevádzkovateľa retransmisie:  
PROGRES - Telekomunikačné stavby, s.r.o.  
Hrachová 4  



821 05 Bratislava  
z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie podľa § 60 ods. 2 zákona č. 
308/2000 Z. z. (zníženie územného rozsahu retransmisie o KDS Turček, Limbach - 
Machergut, Domaňovce, Breza, Kluknava, Krušovce, Danišovce) a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto:  

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/132 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/132/98 zo dňa 08.12.1998 sa menia a v 
úplnom znení znejú takto:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa  
1.1 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 581/2001-11 zo dňa 10.08.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Dunajská Lužná, budova obecného úradu  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
1.2 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 582/2001-12 zo dňa 10.08.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Tomášov  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
1.3 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 583/2001-13 zo dňa 10.08.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Limbach, budova pošty  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
1.4 registrácie telekomunikačnej činnosti č. 580/2001-10 zo dňa 10.08.2001  
- hlavná stanica - lokalita: Hamuliakovo, budova materskej školy  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
2. Územný rozsah retransmisie:  
obce Dunajská Lužná, Limbach, Tomášov, Hamuliakovo  
3. Počet prípojok:  
3.1. KDS Dunajská Lužná 350  
3.2. KDS Limbach 350  
3.3. KDS Tomášov 350  
3.4. KDS Hamuliakovo 250  
Spolu 1300  
4. Ponuka programových služieb:  
4.1. KDS Dunajská Lužná  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TA3, JOJ, INFOKANÁL, ČT 
1, ČT 2, ORF 1, ORF 2, mtv, Pro 7, SAT 1, SuperRTL, Eurosport  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; N-Radio, radio OKEY, FUN RADIO, Rádio Twist, Radio B1  
Rozšírený súbor: -  
4.2. KDS Limbach  



Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TA3, JOJ, INFOKANÁL, ČT 
1, ČT 2, Prima, Spektrum, Hallmark, ORF 1, mtv, Pro 7, VIVA 2, SAT 1, 
SuperRTL, RTL2, Eurosport  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
radio OKEY, FUN RADIO, Rádio Twist, Radio B1  
Rozšírený súbor: -  
4.3. KDS Tomášov  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TA3, INFOKANÁL, ČT 1, 
ČT 2, ORF 1, ORF 2, mtv, m2, Duna TV, Pro 7, SAT 1, SuperRTL, Eurosport  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; N-Radio, radio OKEY, FUN RADIO, Rádio Twist, Radio B1  
Rozšírený súbor: -  
4.4. KDS Hamuliakovo  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, TA3, INFOKANÁL, ČT 1, 
ČT 2, ORF 1, ORF 2, mtv, m2, Duna TV, Pro 7, SAT 1, SuperRTL, Eurosport, 
Hallmark  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; N-Radio, radio OKEY, FUN RADIO, Rádio Twist, Radio B1  
Rozšírený súbor: -  
5. Právne skutočnosti:  
Údaje o štatutárnych orgánoch držiteľa registrácie retransmisie: podľa výpisu z 
Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 11125/B, zo dňa 
11.10.2001."  
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. VI. písmena i/3) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk 
(slovom päťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 13)  
SK č. 402-LO/D-2168/2002 zo dňa 06.12.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/102 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania  
ÚK: PROGRES - telekomunikačné stavby, s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 03-04/13.73: 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 402-LO/D-2168/2002 zo dňa 
06.12.2002 posúdila žiadosť o zmenu licencie T/102 na televízne vysielanie podľa § 
51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa:  
PROGRES - Telekomunikačné stavby, s.r.o.  
Hrachová 4  
821 05 Bratislava  



z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania o obce Breza, Domaňovce, 
Krušovce a Limbach - Machergut a po zistení potrebných podkladov pre 
rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
toto  

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

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/102 (úplné znenie T/102/RZL/488/2002 zo dňa 
26.03.2002) nasledovne:  
V článku I., bode 4 - Územný rozsah vysielania sa vypúšťajú slová "Breza, 
Domaňovce, Danišovce, Krušovce, Limbach - Machergut".  
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/6) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk 
(slovom päťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 14)  
SK č. 415-LO/D-2281/2002 zo dňa 19.12.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/183 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
retransmisie - rozšírenie o sídlisko Drieňová  
ÚK:POMA, spol. s.r.o., Banská Štiavnica  
Uznesenie č. 03-04/14.74: 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 415 - LO/D - 2281/2002 zo dňa 
19.12.2002, doplnenom dňa 06.02.2003 posúdila žiadosť o zmenu registrácie 
účastníka konania - spoločnosti:  
PO-MA, spol. s r.o.  
Antolská 33  
969 01 Banská Štiavnica  
z dôvodu rozšírenia územného rozsahu retransmisie o retransmisiu v KDS na sídl. 
Drieňová v Banskej Štiavnici podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 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/183 nasledovne :  
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/183/2001 zo dňa 05.06.2001 v znení 
zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/183/RZL/367/2001 zo dňa 21.08.2001 sa 
mení a dopĺňa v bodoch č.1,2,3,4 o nasledujúce údaje:  
1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete - doterajší text sa označuje ako 
podbod 1.1 a dopĺňa sa podbod 1.2, ktorý znie:  
"1.2.Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-31/03-R pre KDS 



Banská Štiavnica, vydané dňa 31.01.2003 OŠD Banská Bystrica  
Hlavná stanica: ul. L. Svobodu 14  
Lokalita: Banská Štiavnica - Drieňová  
Lokalita štúdia VIO: -  
Doprava modulácie z VIO: -"  
2. Bod 2. Územný rozsah sa dopĺňa o text: " a sídl. Drieňová."  
3. Bod 3. Počet prípojok sa dopĺňa o text:  
" Banská Štiavnica - Drieňová predpokladaný: 880 skutočný: 730  
Počet prípojok celkom je: 1264"  
4. V bode 4. sa doterajší text označuje ako 4.1 a dopĺňa sa časť 4.2, ktorá znie:  
"4.2. KDS Banská Štiavnica - Drieňová  
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, JOJ, M1, M2, SAT 1, PRO 7, 
RTL, RTL 2, VIVA, ARD, Kabel 1, VOX, RAI Tre, 3 Sat, MTV  
rozšírený súbor: Super Max, Spektrum, ČT 1, ČT 2  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM."  
Správny poplatok podľa zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších prepisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, 
časť VI. písm. i/,5 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 15)  
SK č. 10-LO/D-122/2003 zo dňa 20.01.2003  
vo veci zmeny licencie č. R/49 z dôvodu zmeny obchodného mena vysielateľa a zmeny 
údajov o kontrolných orgánov vysielateľa  
ÚK: OKEY RADIO a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 03-04/15.75: 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 10-LO/D-122/2003 zo dňa 20.01.2003 
posúdila oznámenie o zmene licencie R/49 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 
zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:  
OKEY RÁDIO, a.s.  
Seberíniho 1  
821 03 Bratislava  
z dôvodu zmeny obchodného mena vysielateľa a zmeny údajov o kontrolnom orgáne 
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 č. R/49 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/49/96 z 15.09.1996 v znení neskorších zmien sa 
mení takto:  
1. obchodné meno a sídlo vysielateľa WA SLOVAKIA, a.s., Seberíniho 1, 821 03 



Bratislava sa mení a znie takto:  
"OKEY RÁDIO, a.s.  
Seberíniho 1  
821 03 Bratislava"  
2. v článku II. sa mení bod 2. a znie takto:  
"2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 1094/B, zo dňa 
16.01.2003."  
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. III. písmena e/3) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk 
(slovom desaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 16)  
SK č. 399-LO/D-2224/2002 zo dňa 06.12.2002  
vo veci registrácie retransmisie  
ÚK: PROGRES - telekomunikačné systémy, s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 03-04/16.76: 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 399-LO/D-2224/2002, začatom dňa 
06.12.2002 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v 
obciach Turček, Domaňovce, Breza, Danišovce, Krušovce, Kluknava, Dolný Hričov, 
Čeľadice Limbach - Machergut, Rovinka, Selec a Trenčianska Turná žiadateľa:  
PROGRES - Telekomunikačné systémy, s.r.o.  
Hrachová 4  
821 05 Bratislava  
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 06.12.2002 a doplňujúce podania doručené 
Rade 20.12.2002, 31.01.2003, 04.02.2003 a 25.02.2003 po zistení potrebných 
podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z. toto  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ 
za nasledovných podmienok:  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa  
1.1. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-661c/2002 zo dňa 13.12.2002  
- hlavná stanica - lokalita: Breza, obecný úrad  
- lokalita štúdia VIO: Breza, obecný úrad  
- doprava modulácie z VIO: káblom  
1.2. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 788/2002/OŠDNR zo dňa 02.12.2002  
- hlavná stanica - lokalita: Čeľadice, obecný úrad  
- lokalita štúdia VIO: Čeľadice, obecný úrad  
- doprava modulácie z VIO: káblom  
1.3. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 948/2002-KE/85 zo dňa 03.12.2002  
- hlavná stanica - lokalita: Danišovce, obecný úrad  



- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
1.4. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-661a/2002 zo dňa 13.12.2002  
- hlavná stanica - lokalita: Dolný Hričov, obecný úrad  
- lokalita štúdia VIO: Dolný Hričov, obecný úrad  
- doprava modulácie z VIO: káblom  
1.5. registrácie telekomunikačnej činnosti č. PO-1023/02-ŠDR-Vy zo dňa 03.12.2002  
- hlavná stanica - lokalita: Domaňovce, obecný úrad  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
1.6. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 558/2002-2 zo dňa 02.12.2002  
- hlavná stanica - lokalita: Limbach - Machergut  
- lokalita štúdia VIO: Limbach - Machergut  
- doprava modulácie z VIO: káblom  
1.7. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 947/2002-KE/84 zo dňa 03.12.2002  
- hlavná stanica - lokalita: Kluknava, obecný úrad  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
1.8. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 787/2002/OŠDNR zo dňa 02.12.2002  
- hlavná stanica - lokalita: Krušovce, obecný úrad  
- lokalita štúdia VIO: Krušovce, obecný úrad  
- doprava modulácie z VIO: káblom  
1.9. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 80/2003-1 zo dňa 04.02.2003  
- hlavná stanica - lokalita: Rovinka 342  
- lokalita štúdia VIO: Rovinka, obecný úrad  
- doprava modulácie z VIO: káblom  
1.10. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 48/03-TN/KDS zo dňa 12.02.2003  
- hlavná stanica - lokalita: Selec, KD  
- lokalita štúdia VIO: Selec, obecný úrad  
- doprava modulácie z VIO: káblom  
1.11. registrácie telekomunikačnej činnosti č. 47/03-TN/KDS zo dňa 21.02.2003  
- hlavná stanica - lokalita: Trenčianska Turná, KD  
- lokalita štúdia VIO: Trenčianska Turná, obecný úrad  
- doprava modulácie z VIO: káblom  
1.12. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-661b/2002 zo dňa 13.12.2002  
- hlavná stanica - lokalita: Turček, požiarna zbrojnica  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
2. Územný rozsah retransmisie: Breza, Čeľadice, Danišovce, Dolný Hričov, 
Domaňovce, Kluknava vrátane miestnej časti Štefanská Huta, Krušovce, Limbach - 
Machergut, Rovinka, Selec, Trenčianska Turná, Turček  
3. Počet prípojok:  
3.1. KDS Breza 150  
3.2. KDS Čeľadice 300  
3.3. KDS Danišovce 80  
3.4. KDS Dolný Hričov 300  



3.5. KDS Domaňovce 100  
3.6. KDS Kluknava 150  
3.7. KDS Krušovce 150  
3.8. KDS Limbach - Machergut 30  
3.9. KDS Rovinka 100  
3.10. KDS Selec 100  
3.11. KDS Trenčianska Turná 130  
3.12. KDS Turček 80  
spolu 1670  
4. Ponuka programových služieb:  
4.1. KDS Breza  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL 
Stanice O, Eurosport  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, FUN RADIO, 
rádio OKEY, Rebeca 
Rozšírený súbor: -  
4.2. KDS Čeľadice  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, 
Stanice O, Eurosport, Hallmark  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, FUN RADIO, 
rádio OKEY, Rebeca  
Rozšírený súbor: -  
4.3. KDS Danišovce  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, 
Eurosport  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; FUN RADIO, rádio OKEY, Rebeca  
Rozšírený súbor: -  
4.4. KDS Domaňovce  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, INFOKANÁL  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; FUN RADIO, rádio OKEY, Rebeca  
Rozšírený súbor: -  
4.5. KDS Dolný Hričov  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, 
Stanice O, Hallmark, Discovery, Eurosport, Fox Kids  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, FUN RADIO, 
rádio OKEY, Rebeca  
Rozšírený súbor: -  
4.6. KDS Limbach - Machergut  
Základný súbor:  



televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, 
Stanice O, Hallmark, Spektrum, Eurosport  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
Rádio TWIST, FUN RADIO, rádio OKEY, Rádio EXPRES, Rádio B1  
Rozšírený súbor: -  
4.7. KDS Kluknava  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, Stanice O, 
Eurosport  
rozhlasové programové služby: bez príjmu  
Rozšírený súbor: -  
4.8. KDS Krušovce  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, 
Prima, Eurosport  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
FUN RADIO, rádio OKEY, Rádio TWIST, Rádio B1  
Rozšírený súbor: -  
4.9. KDS Rovinka  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, INFOKANÁL, 
Stanice O  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
FUN RADIO, rádio OKEY, Rádio TWIST, Rádio B1  
Rozšírený súbor: -  
4.10. KDS Selec  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Televízia Trenčín, 
INFOKANÁL, Eurosport  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
FUN RADIO, rádio OKEY, Rádio TWIST  
Rozšírený súbor: -  
4.11. KDS Trenčianska Turná  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, INFOKANÁL, Eurosport  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín; 
FUN RADIO, rádio OKEY, Rádio TWIST  
Rozšírený súbor: -  
4.12. KDS Turček  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, Eurosport  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Rock 
FM; FUN RADIO, rádio OKEY, Rebeca, Rádio HVIEZDA FM, Rádio ZET  
Rozšírený súbor: -  
5. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Bratislava I zo dňa 27.02.2003, vložka č. 27447/B  



Žiadosť v časti retransmisie programových služieb ČT 1, ČT 2, Kinderkanal, ORF 
1, ORF 2 mtv (Maďarsko), RTL Plus, Super RTL, RTL 2, SAT 1, Vox, 3 Sat, Pro 7, 
VIVA 2, CNBC, MTV (Veľká Británia) a Ö3 Rada podľa § 58 ods. 1 písm. b) 
zákona č. 308/2000 Z.z. zamieta.  
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. V. 
písmena ha) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 30.000,- Sk (slovom 
tridsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 17)  
SK č. 400-LO/D-2225/2002 zo dňa 06.12.2002  
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie  
ÚK: PROGRES - telekomunikačné systémy, s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 03-04/17.77: 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 
Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o udelenie licencie na lokálne televízne 
vysielanie prostredníctvom káblového distribučného systému (ďalej len "KDS") v 
obciach Breza, Domaňovce, Danišovce, Dolný Hričov, Čeľadice, Krušovce, 
Limbach-Machergut, Rovinka, Selec a Trenčianska Turná, doručenú dňa 
06.12.2003, doplnenú dňa 04.02.2003 a 25.02.2003, žiadateľa:  
PROGRES - Telekomunikačné systémy, s.r.o.  
Hrachová 4  
821 05 Bratislava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

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

udeľuje 
spoločnosti PROGRES - Telekomunikačné systémy, s.r.o. Bratislava licenciu č. T/ 
na lokálne televízne vysielanie v KDS na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto podmienok:  

I. 
1. Názov programovej služby: INFOKANÁL  
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov  
3. Časový rozsah vysielania: 24 h denne  
4. Územný rozsah vysielania: lokálny - obce Breza, Domaňovce, Danišovce, Dolný 
Hričov, Čeľadice, Krušovce, Limbach-Machergut, Rovinka, Selec, Trenčianska 
Turná, počet prípojok 1440  
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 



Bratislava I zo dňa 27.02.2003, vložka číslo: 27447/B  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 
27.02.2003, vložka číslo: 27447/B  

III. 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 06.12.2002 (č.p.d. 2225/2002):  
1.1 obce Breza, Čeľadice, Krušovce, Limbach-Machergut, Rovinka, Selec, 
Trenčianska Turná  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie: 100 %  
2. Programy: 0 %  
b/ Programy (100%)  
1. Spravodajstvo: 0 %  
2. Publicistika: 0 %  
2.1 Politická publicistika: 0 %  
2.2 Ostatná publicistika: 0 %  
3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy: 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %  
6. Hudobné programy: 0 %  
7. Vzdelávacie programy: 0 %  
8. Náboženské programy: 0 %  
9. Športové programy: 0 %  
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
d/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 0 %  
1.2 obce Danišovce, Domaňovce, Dolný Hričov  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie: max. 99,5 %  
2. Programy: 0,5 %  
b/ Programy (100%)  
1. Spravodajstvo: 0 %  
2. Publicistika: 0 %  
2.1 Politická publicistika: 0 %  
2.2 Ostatná publicistika: 0 %  
3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy: 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %  
6. Hudobné programy: 0 %  
7. Vzdelávacie programy: 0 %  
8. Náboženské programy: 100 %  
9. Športové programy: 0 %  
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
d/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 0,5 %  



2. 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 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie 
3. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s 
obmedzeným prístupom verejnosti  
4. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej 
vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne 
vysielanie  
5. Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: nevysiela  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS v obciach Breza, 
Domaňovce, Dolný Hričov, Čeľadice, Krušovce, Limbach-Machergut, Rovinka, 
Selec a Trenčianska Turná. Prevádzkovateľom retransmisie v týchto KDS je na 
základe registrácie retransmisie č. TKR/... vysielateľ.  
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 účastníkovi konania správny poplatok podľa položky č. II. 
písmena da) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo 
výške 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 18)  
SK č. 380-LO/D-2103/2002 zo dňa 28.11.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/149 z dôvodu zmeny programovej skladby, zmeny 
programových typov a preberania časti programovej služby TV JOJ  
ÚK: TELECOM TKR s.r.o., Vranov nad Topľou  
Uznesenie č. 03-04/18.78: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (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 T/149, z dôvodu zmeny programovej skladby, zmeny 
programových typov a preberania časti programovej služby iného vysielateľa 
doručenú Rade dňa 28.11.2002, doplnenú dňa 09.01.2003 a dňa 22.01.2003 účastníka 
konania - spoločnosti:  
TELECOM TKR, s.r.o.  
Staničná č. 1329  
093 01 Vranov nad Topľou  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. vydáva 
toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 51 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení  



licenciu č. T/149 v znení rozhodnutia č. T/149/2002 zo dňa 02.07.2002 nasledovne :  
V časti III. sa menia body 1 a 2 takto:  
"1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej 
skladby doručenej Rade dňa 28.11.2002, doplnenej údajmi doručenými dňa 
09.01.2003 a dňa 22.01.2003:  
1.1. Programová služba TV B52 vrátane JOJ:  
a) Programová služba (100%):  
Doplnkové vysielanie - max. 30%  
Programy - min. 70%  
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo - 7,5%  
Publicistika :  
1.1 polit. publicistika -1,5%  
1.2 ostatná publicistika - 23,5%  
Dokumentárne programy - 1%  
Dramatické programy - 53%  
Zábavné a hudobno-zábavné programy -10%  
Hudobné programy - 2%  
Vzdelávacie programy - 0%  
Náboženské programy - 0%  
Šport - 1,5%  
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 
1/5 deklarovaného percentuálneho podielu ( plus alebo mínus ) s výnimkou 
spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor.  
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 98 %  
1.2. Programová služba TV B52:  
a) Programová služba (100%):  
Doplnkové vysielanie - max. 40%  
Programy - min.60%  
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo - 0%  
Publicistika :  
1.1 polit. publicistika - 0%  
1.2 ostatná publicistika - 100%  
Dokumentárne programy - 0%  
Dramatické programy - 0%  
Zábavné a hudobno-zábavné programy -0%  
Hudobné programy - 0%  
Vzdelávacie programy - 0%  
Náboženské programy - 0%  
Šport - 0%  
2. Navrhovaný podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného vysielaniu 
programov vo verejnom záujme: 10 %."  
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 / 8,9,14 ) 
Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 
10.000,- Sk ( slovom desaťtisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 19)  
Návrh na začatie SK  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 51 ods. 1) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 03-04/19.79: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "rada") ako 
orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 
(Ďalej len "Zákon č. 308/2999 Z.z."), postupom podľa § 71 cit. zákona začína 
správne konanie vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 51 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z.z. voči spoločnosti Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. (v skratke 
K.R.S. s.r.o. ) Matejkova 20, 841 05 Bratislava.  
 
K bodu 20)  
SK č. 299-LO/D-1492/2002 zo dňa 03.03.2002  
vo veci registrácie retransmisie  
ÚK: KABELTELSAT s.r.o., Partizánske  
Uznesenie č. 03-04/20.80: Rada pre vysielanie 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 299-LO/D-1492/2002, začatom dňa 
03.09.2002 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie prostredníctvom KDS v meste 
Partizánske, žiadateľa:  
KABELTELSAT s.r.o.  
Pod Šípkom 1301  
958 06 Partizánske  
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 03.09.2002 a po zistení potrebných podkladov 
pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva 
podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z. toto  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/  
za nasledovných podmienok:  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: podľa registrácie 
telekomunikačnej činnosti č. 246/02-TN/KDS zo dňa 08.07.2002  
- hlavná stanica - lokalita: Partizánske, ul. Horská 1311/2  
- lokalita štúdia VIO : -  
- doprava modulácie z VIO : -  
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Partizánske - sídlisko Šípok, ulice Horská, 
Pod Šípkom, Malinovského, J. Kráľa  
3. Počet prípojok: 1 000  
4. Ponuka programových služieb:  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, ČT 1, ČT 2, 



Kinderkanal, RAI UNO, SPEKTRUM, TA 3  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio ROCK FM  
5. Právne skutočnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Trenčín, vložka číslo: 13353/R, zoznam výpisov č. 714/02 zo dňa 31.07.2002. 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 správny poplatok podľa položky č. V. písmena ha) Prílohy 
č.1 k Nariadeniu Rady č. 2/2001 vo výške 20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc 
slovenských korún ).  
 
K bodu 21)  
Návrh na začatie SK  
vo veci nesplnenia povinnosti vyplývajúcej z § 16 písm. n) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: FILJO s.r.o., Košice  
Uznesenie č. 03-04/21.81: 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 v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") sa oboznámila so stavom 
správneho konania č. 405-LO/D-2247/2002 zo dňa 16.12.2002 vo veci oznámenia o 
zmene údajov v licencii č. R/73 vysielateľa Filjo s.r.o., Košice, podľa § 51 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z., berie ho na vedomie a nariaďuje ústne pojednávanie na deň 
18.03.2003 o 10.00 hod.  
 
K bodu 22)  
Kontrolný monitoring  
SK č.: 408-PgO/O-2129/2002 zo dňa 10.12.2002 vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 
zák. č. 308/2000 Z.z.  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1102/50-2002 na vysielanie Rádia Kiks  
(monitorovaný program: "Ranný Kiks" zo dňa 28.06.2002)  
ÚK: RADIO KIKS spol. s r.o., Michalovce, číslo licencie: R/77  
Uznesenie č. 03-04/22.82: 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 účastník správneho konania č. 408-
PgO/O-2129/2002, RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce,  

porušil 
§ 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.  

tým,  
že dňa 28.6.2002 odvysielal v programe Ranný Kiks avízo zamerané na prezentáciu 
jediného denníka - Hospodárske noviny a upútavku na vysielanie TV JOJ, ktoré 
boli v zmysle § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z. skrytou reklamou,  

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 23)  
Kontrolný monitoring  
SK č.: 411-PgO/O-2132/2002 zo dňa 10.12.2002 vo veci možného porušenia § 35 ods. 8 
zák. č. 308/2000 Z.z.  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1102/50-2002 na vysielanie Rádia Kiks  
(monitorovaný program: "Ranný Kiks" zo dňa 27.06.2002, "Živý čas" zo dňa 27.06.2002 
a 28.6.2002, "Panoráma" zo dňa 28.06.2002)  
ÚK: RADIO KIKS spol. s r.o., Michalovce, číslo licencie: R/77  
Uznesenie č. 03-04/23.83: 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 účastník správneho konania č. 411-
PgO/O-2132/2002, RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, 
Michalovce  

porušil 
§ 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že  
1. dňa 27.6.2002 odvysielal program "Ranný Kiks", ktorý neoddelil na začiatku 
slovným upozornením na komerčný charakter programu, ale iba na konci,  
2. dňa 28.6.2002 odvysielal program "Panoráma", ktorý neoddelil na konci slovným 
upozornením na komerčný charakter programu, ale iba na začiatku, a  
3. dňa 27.6.2002 a 28.6.2002 odvysielal program "Živý čas", ktorý neoddelil 
slovným upozornením na komerčný charakter programu na jeho konci pred 
zaradením spravodajstva Rádia Slobodná Európa, a rovnako ho neoddelil ani pred 
pokračovaním programu "Živý čas" po skončení spravodajstva Rádia Slobodná 
Európa,  

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 24)  
Kontrolný monitoring  
SK č.: 412-PgO/O-2133/2002 zo dňa 10.12.2002 vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 
zák. č. 308/2000 Z.z.  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1102/50-2002 na vysielanie Rádia Kiks  
(monitorovaný program: "Panoráma" zo dňa 27.06.2002, "Kiks mix" zo dňa 28.6.2002, 
"Hracia skrinka" zo dňa 27.06.2002 a 28.06.2002, "Ranný Kiks" zo dňa 28.6.2002, 



neoznačené upútavky (odvysielané 27.6.2002 a 28.06.2002) na programy Kiksfór, 
hitparáda Gárdenpárty, spravodajstvo RFE/RL, Hráme jubilantom, Panoráma filmu a 
videa, Ranný Kiks, Knižná panoráma, Zvončeky, Kiksáčik, Športkiks, Siesta, 20 
horúcich striel)  
ÚK: RADIO KIKS spol. s r.o., Michalovce, číslo licencie: R/77  
Uznesenie č. 03-04/24.84: 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 účastník správneho konania č. 412-
PgO/O-2133/2002, RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, 
Michalovce  

porušil 
§ 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že  
1. dňa 27.6.2002 v programe "Panoráma" a dňa 28.6.2002 v programe "Kiks mix" 
odvysielal reklamu - avízo na letný tábor Rádia Kiks, ktorá nebola vôbec oddelená 
od iných častí programovej služby,  
2. dňa 27.6.2002 a 28.6.2002 odvysielal celkovo 32 upútavok na vlastný program 
(vlastná propagácia), ktoré neboli vôbec oddelené od iných častí programovej 
služby, a  
3. dňa 27.6.2002 o cca 19.35 hod. a dňa 28.6.2002 o cca 19.36 hod. v programe 
"Hracia skrinka" a dňa 28.6.2002 o cca 8.46 hod. v programe "Ranný Kiks" 
odvysielal reklamu, ktorá nebola rozoznateľná,  

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 25) 
Kontrolný monitoring  
SK č.: 410-PgO/O-2131/2002 zo dňa 10.12.2002 vo veci možného porušenia § 37 ods. 1 
zák. č. 308/2000 Z.z.  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1102/50-2002 na vysielanie Rádia Kiks  
(monitorované dni: 27.06.2002 a 28.06.2002)  
ÚK: RADIO KIKS spol. s r.o., Michalovce, číslo licencie: R/77  
Uznesenie č. 03-04/25.85: 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 účastník správneho konania č. 410-
PgO/O-2131/2002, RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce,  

porušil 



§ 37 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v dňoch 27.6. a 28.6.2002 vo vysielanej 
programovej službe presiahol časový rozsah vyhradený reklame 20% denného 
vysielacieho času,  

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 26)  
Kontrolný monitoring  
SK č.: 8-PgO/O-91/2003 zo dňa 14.01.2003 vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zák. 
č. 308/2000 Z.z.  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
vo veci možného porušenia Správa č. 20/2002/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Twist  
(monitorované vysielanie: "Počasie" z dní 02. - 06.12.2002)  
ÚK: RADIO TWIST, a.s., Bratislava, číslo licencie: R/70  
Uznesenie č. 03-04/26.86: 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 účastník správneho konania č. 8-PgO/O-
91/2003, RADIO TWIST, a.s., Bratislava,  

porušil 
§ 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že programy "Počasie" odvysielané v dňoch 
2.12.2002 - 6.12.2002 o cca 7.09 a 12.15 hod., ktoré boli sponzorované, neoznačil 
sponzorom v súlade s cit. ustanovením,  

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 27)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 6/2003/TV o monitorovaní TV Markíza  
(monitorovaný program/monitorovaný deň: Televízne noviny z 09.12.2002)  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 03-04/27.87: 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 č. 6/2003/TV o monitorovaní 
TV Markíza, začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, 
spol. s r. o. Blatné, vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 12 zákona č. 



308/2000 Z. z.  
 
K bodu 28)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 1/2003/Ro monitorovaní vysielania Top rádia  
(monitorované dni: 01.-03.12.2002 kompletné vysielanie)  
Vysielateľ: Filjo, spol. s r.o., Košice, číslo licencie: R/73  
Uznesenie č. 03-04/28.88: Rada pre vysielanie a retransmisiu prerokovala výsledky 
monitoringu programovej služby Rádio TOP (Rádio OKEY TOP) v spojitosti s 
bodom 21 a o ďalšom postupe rozhodne po ústnom pojednávaní dňa 18.3.2003.  
 
K bodu 29)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 4/2003/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  
(monitorovaný program: MENU zo dňa 28.01.2003)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 03-04/29.89: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy č. 4/TV/2003 o monitorovaní 
programu MENU zo dňa 28.1.2003, začína správne konanie voči vysielateľovi na 
základe zákona, Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona 
č. 308/2000 Z. z.  
 
K bodu 30)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 5/2003/Tv o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie  
(monitorovaný program: Daj si! Zo dňa 23.01.2003)  
Vysielateľ: Slovenská televízia  
Uznesenie č. 03-04/30.90: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy č. 5/TV/2003 o monitorovaní 
programu Daj si! zo dňa 23.1.2003, začína správne konanie voči vysielateľovi na 
základe zákona, Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 a ods. 4 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
K bodu 31)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 1/2003/TV z monitorovania vysielania TOP-TV Topoľníky  
(monitorovaný deň: 08. a 11.01.2003)  
Vysielateľ: VEPROS, spol. s r.o. Topoľníky, číslo licencie: T/82  



Uznesenie č. 03-04/31.91: Rada pre vysielanie a retransmisiu, ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 1/2003/TV o monitorovaní 
vysielania stanice TOP - TV Topoľníky konštatovala, že v monitorovanom vysielaní 
za obdobie 08.01.2003 a 11.01.2003 vysielateľa s licenciou č. T/82 nebolo zistené 
porušenie príslušných právnych predpisov.  
 
K bodu 32)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 2/2003/TV o monitorovaní televíznej stanice HcTV Hlohovec  
(monitorovaný deň: 27.01.2003)  
Vysielateľ: Hlohovská televízia, spol. s r.o. Hlohovec, číslo licencie: T/28  
Uznesenie č. 03-04/32.92: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 2/2003/TV o monitorovaní 
vysielania televíznej stanice HcTV Hlohovec z dňa 27.1.2003 konštatovala, že v 
monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych predpisov.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
vysielateľovi výsledok kontrolného monitoringu.  
 
K bodu 33)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 2/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Frontinus  
(monitorované dni: 17. a 18.01.2003)  
Vysielateľ: Frontinus s.r.o. Žilina, číslo licencie: R/65  
Uznesenie č. 03-04/33.93: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov po prerokovaní Správy č. 2/2003/Ro o monitorovaní Rádia 
Frontinus konštatovala, že v monitorovanom vysielaní z dní 17. a 18.1.2003 
vysielateľa Frontinus s.r.o., Žilina, držiteľa licencie č. R/65 nebolo zistené porušenie 
zákona č. 308/2000 Z.z o vysielaní a retransmisii.  
Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
vysielateľovi výsledok kontrolného monitoringu.  
 
K bodu 34)  
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 171/7 - 2003 zo dňa 28.01.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie filmu Jurský park II - stratený svet, dňa 25.01.2003)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 171/7 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 03-04/34.94: 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 šetrení sťažnosti č. 171/7-
2003, začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. 
Blatné, vo veci možného porušenia ustanovení § 20 ods. 5 a § 16 písm. k/ zákona č. 
308/2000 Z. z.  
 
K bodu 35)  
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 197/6 - 2003 zo dňa 31.01.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu Mravenisko zo dňa 15.01.2003)  
Správa o prešetrení sťažnosti č.197/6-2003 smerujúcej proti Slovenskej televízii  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 03-04/35.96: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z., po prerokovaní Správy o prešetrení sťažnosti č.197 /6-2003 
smerujúcej proti Slovenskej televízii, začína správne konanie voči vysielateľovi na 
základe zákona, Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a ods. 5 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
K bodu 36)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 2217/85 - 2002 zo dňa 11.12.2002, sťažovateľ: právnické osoby  
(porušenie moratória počas volieb do orgánov samosprávy obcí)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 2217/85 - 2002 voči vysielateľovi Rádio ADUT  
Vysielateľ: Adut Plus, a.s., Skalica, číslo licencie: R/79  
Uznesenie č. 03-04/36.97: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), 
ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len 
"zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. šťažnosť, vedenú voči vysielateľovi 
ADUT PLUS, a. s. Skalica zaevidovala pod č. 2217/85 - 2002 a s poukazom na § 19 
ods. 1 veta tretia zákona č. 152/1998 Z. z. skonštatovala, že predmet sťažnosti 
nemožno prešetriť, pretože Rada z objektívnych príčin, zapríčinených treťou 
osobou, nedisponuje záznamom predmetného vysielania, čo bráni prešetreniu 
sťažnosti.  
 
K bodu 37)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 28/1 - 2003 zo dňa 07.01.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu Dereš zo dňa 26.12.2002)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 28/1 - 2003 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza  



Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č. 03-04/37.98: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), 
ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len 
"zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 
28/1 - 2003, vedenú voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o. Blatné a 
uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú z 
pohľadu zákona č. 308/2000 Z. z.  
Zároveň však konštatuje, že použitie pojmu "plynová komora" v akomkoľvek 
zľahčujúcom / humornom kontexte nepovažuje za vhodné, a to vzhľadom na silnú 
asociáciu, ktorú toto slovné spojenie vyvoláva, celospoločenské odmietnutie zločinov 
spojených s holokaustom a osobitnú vnímavosť ľudí, ktorých sa tieto udalosti 
priamo dotkli.  
 
K bodu 38)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 37/3 - 2003 zo dňa 08.01.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie reklamných šotov - kampaň Hodina deťom)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 37/3 - 2003 smerujúcej proti televíznemu vysielaniu reklamy  
Uznesenie č. 03-04/38.99: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), 
ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len 
"zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 
37/3 - 2003, smerujúcu proti televíznemu vysielaniu reklamných šotov kampane 
"Hodina deťom" a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnenú.  
 
K bodu 39) 
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 86/4 - 2003 zo dňa 08.01.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie reklamných šotov Eurotelu a VÚB)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 86/4 - 2003 smerujúcej proti televíznemu vysielaniu reklamy  
Uznesenie č. 03-04/39.100: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), 
ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len 
"zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 
86/4 - 2003, smerujúcu proti televíznemu vysielaniu reklamných šotov spoločností 
VÚB ("Čas na vlastné bývanie") a Eurotel ("Viac od života...") a uznala sťažnosť v 
zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.  
 



K bodu 40)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 139/5-2003 zo dňa 22.01.2002, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie komerčných rozhlasových staníc)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 139/5-2003 smerujúcej proti vysielaniu informácií 
získaných od poslucháčov o mieste výskytu policajných radarov  
Uznesenie č. 03-04/40.101: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), 
ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len 
"zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 
139/5 - 2003, vedenú vo veci vysielania informácií v rozhlasových programových 
službách o mieste výskytu policajných radarov, a uznala sťažnosť v zmysle § 19 
zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú z pohľadu zákona č 308/2000 Z. z.  
 
K bodu 41)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 35/2-2003 zo dňa 07.01.2003, sťažovateľ: Herecká obec Slovenska  
(na nedodržiavanie licenčnej podmienky vo vysielaní TV JOJ)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 35/2-2003 smerujúcej proti nedodržaniu licenčnej 
podmienky (80% vysielania v jazyku slovenskom, 20% v českom) platnej od 01.01.2003 
vo vysielaní TV JOJ.  
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Košice  
Uznesenie č. 03-04/41.102: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), 
ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len 
"zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 
35/2-2003, vedenú voči vysielateľovi MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným 
Košice a posúdila sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. ako opodstatnenú. 
Rada zohľadní závery monitoringu pri posudzovaní žiadosti vysielateľa v SK č. 14-
LO/D-137/2003 zo dňa 22.1.2003 vo veci žiadosti o zmenu licencie z dôvodu zmeny 
podmienky týkajúcej sa jazyka vysielania.  
 
K bodu 42)  
Uznesenie č. 03-04/42.103: Rada pre vysielanie a retransmisiu v tajnom hlasovaní 
podľa § 11 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách zvolila do funkcie predsedníčky Rady 
pre vysielanie retransmisiu pani Valériu Agócs.  
 
Uznesenie č. 03-04/42.104: Rada pre vysielanie a retransmisiu v tajnom hlasovaní 
podľa § 11 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách zvolila do funkcie podpredsedu Rady 
pre vysielanie retransmisiu JUDr. Jozefa Brázdila.  



 
K bodu 43)  
Návrh organizačnej štruktúry Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
Uznesenie č. 03-04/43.105: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje Návrh 
organizačnej štruktúry Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu. Rada 
súčasne schvaľuje novú systemizáciu pracovných miest Kancelárie Rady s 
účinnosťou od 01.04.2003.  
Riaditeľka Kancelárie Rady zabezpečí pracovno-právne záležitosti v súvislosti so 
zrušením pracovného miesta na licenčnom odbore a vytvorením nového pracovného 
miesta na PgO.  
 
K bodu 44)  
Rôzne  
1. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 247/9-2003 zo dňa 07.02.2003  
Monitoring: reklama na časopis Brejk zo dňa 19.1.2003 o cca 11.50 hod.  
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona  
Uznesenie č. 03-04/44.106: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), 
ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len 
"zákon č. 152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. 
z."), postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 
247/9-2003, vedenú voči Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona, a 
uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom 
rozsahu.  
 
2. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 339/14-2003 zo dňa 24.02.2003  
Na činnosť Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (odstúpená z úradu Vlády SR)  
Uznesenie č. 03-04/44.107: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), 
ako orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len 
"zákon č. 152/1998 Z. z.") preverila sťažnosť evidovanú pod č. 339/14 - 2003 a 
uznala ju v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. Rada súhlasí s 
návrhom odpovede sťažovateľovi a poveruje Kanceláriu Rady, aby o výsledku 
šetrenia informovala sťažovateľa a vyrozumela o tom mediálny výbor NR SR, 
predsedu vlády SR a Úrad vlády SR.  
 
3. Rokovanie so zástupcami OECD - dňa 14. februára 2003 v sídle Rady  
Uznesenie č. 03-04/44.108: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
informáciu o rokovaní so zástupcami OECD v rámci priebežného hodnotenia 
plnenia podmienok členstva SR v OECD so zameraním na audiovizuálny sektor.  
 
4. Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska  
Uznesenie č. 03-04/44.109: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje účasť 
pracovníčky programového odboru Kancelárie Rady E. Szegheoovej na podujatí 



"Prehliadka tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska, workshop 2003", ktoré 
sa uskutoční v dňoch 13.-15. marca 2003 v Martine.  
 
5. Odmeny členom Rady v súvislosti s ich výkonom funkcie za mesiac február 2003  
Uznesenie č. 03-04/44.110: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
prehľad o účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci FEBRUÁR 2003 a v zmysle 
čl. 8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 
rozhodla o vyplatení odmeny za mesiac február 2003 v plnej výške všetkým členom 
Rady  
 
6. Žiadosť spoločnosti Timur & partners o nahliadnutie do spisu SK č. 394-PgO/O-
2058/2002  
Uznesenie č. 03-04/44.111: 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 zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. sa spoločnosti TIMUR & 
PARTNERS, s.r.o., Bratislava nepriznáva postavenie účastníka správneho konania 
č. 394-PgO/O-2058/2002, vedeného vo veci možného porušenia § 38 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z. z. voči Slovenskej televízii, Bratislava.  
 
Uznesenie č. 03-04/44.112: 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. povoľuje spoločnosti TIMUR & PARTNERS, 
s.r.o., v zmysle ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb., nazretie do spisu 
správneho konania č. 394-PgO/O-2058/2002, vedeného vo veci možného porušenia § 
38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. voči Slovenskej televízii, Bratislava.  
 
Valéria A g ó c s 
predsedníčka Rady 
pre vysielanie a retransmisiu 
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