
Zápisnica č. 5/2003 

(program a uznesenia) 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 
dňa 18.03.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
Prítomní členovia Rady: 9 - podľa priloženej prezenčnej listiny  
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová  
Overovateľ: Mária Hradiská  

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu, kontrola plnenia úloh  
2. SK č. 24-LO/D-355/2003 zo dňa 25.02.2003  

vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/148 z dôvodu rozšírenia územného 
rozsahu o KDS Turzovka, Divina a Bešeňová  
ÚK: TES - Slovakia, s.r.o., Žilina  

3. SK č. 37-LO/O-350/2003 zo dňa 04.03.2003  
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 
Z.z., návrh na uloženie pokuty  
ÚK: SBD v Šali  
ÚP: 12,00, zo dňa 17.03.2003  

4. SK č. 36-LO/O-351/2003 zo dňa 04.03.2003  
vo veci možného porušenia ustanovenia § 56 zákona č. 308/2000 Z.z, návrh na 
uloženie pokuty  
ÚK: obec MOČA  
ÚP: 12,30 hod., dňa 17.03.2003  

5. SK č. 35-LO/0-352/2003 zo dňa 04.03.2003  
vo veci možného porušenia ustanovenia § 56 zákona č. 308/2000 Z.z., návrh na 
uloženie pokuty  
ÚK: obec ČALOVEC  
ÚP: 13,00 hod., dňa 17.03.2003  

6. SK č. 34-LO/O-353/2003 zo dňa 04.03.2003  
vo veci možného porušenia ustanovenia § 56 zákona č. 308/2000, Z.z., návrh na 
uloženie pokuty  
ÚK: BEXTRA, s.r.o., Poprad  
ÚP: 13,30 hod., dňa 17.03.2003  

7. SK č. 2-LO/D-57/2003 zo dňa 10.01.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/187 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb v KDS Komjatice  
ÚK: Káblová televízia KOMJATICE, s.r.o. Komjatice  

8. Návrh na začatie SK  
vo veci odňatia licencie č.T/110 z dôvodu možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) 
zák. č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: SBD Kysucké Nové Mesto  



9. SK č. 404-LO/D-1351/2001 zo dňa 04.06.2001  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/74, vysielanie RDS  
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Prešov  

10. SK č. 15-LO/D-179/2003 zo dňa 28.01.2003  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: MIKOTEL s.r.o., Liptovský Mikuláš  

11. SK č. 55-LO/D-556/2002 zo dňa 07.03.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/76 vo veci zmeny podielu preberaných programov - 
návrh na zastavenie SK  
ÚK: RÁDIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice  

12. SK č. 426-L/D-2266/2002 zo dňa 17.12.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/97 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina  

13. SK č. 45-LO/D-421/2003 zo dňa 06.03.2003  
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/147 podľa § 54 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: TV SERVIS, s.r.o., Bratislava  

14. SK č. 38-LO/D-56/2003 zo dňa 10.01.2003  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/41 z dôvodu zmeny podielov 
programových typov  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  

15. SK č. 386-LO/D-2105/2002 zo dňa 28.11.2002  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: Vladimír Dupkala, Handlová  

16. SK č. 397-LO/D-1888/2002 zo dňa 29.10.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/116 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb č. TKR/116  
ÚK: EKOS obecná prevádzkareň, s.r.o. Jesenské  

17. SK č. 405-LO/D-2247/2002 zo dňa 16.12.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/73 z dôvodu zmeny podielov programových typov a 
zmeny podielu preberaných programov  
ÚK: FILJO s.r.o., Košice  
ÚP: 10,00 hod. dňa 18.03.2003  

18. SK č. 217-LO/D-948/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti ust. § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava  
ÚP: 11,00 hod., dňa 18.03.2003  
ÚP: 11,00 hod. dňa 18.03.2003 - SOZA  

19. SK č. 218-LO/D-949/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava  
ÚP: 11,00 hod., dňa 18.03.2003  



ÚP: 11,00 hod. dňa 18.03.2003 - SOZA  
ÚP: 11,00 hod. dňa 18.03.2003 - primátor Trnavy  

20. SK č. 22-LO/D-321/2002 zo dňa 07.02.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/80 z dôvodu zmeny právnych skutočností  
ÚK: VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov  

21. SK č. 43-L/D-416/2003 zo dňa 05.03.2003  
vo veci zmeny licencie č. T/101 z dôvodu zmeny právnych skutočností  
ÚK: OTS s.r.o., Podvysoká  

22. SK č. 44-L/D-416/2003 zo dňa 05.03.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/205 z dôvodu zmeny právnych 
skutočností spoločnosti  
ÚK: OTS s.r.o., Podvysoká  

23. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 387-PgO/O-2032/2002 zo dňa 3.12.2002  
Doplnenie: Správa č.1 a 2 o monitorovaní vysielania Rádia Expres v období 
volebnej kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí  
(dodržiavanie § 16 písm. c/ zák. č. 308/2000 Z.z. s poukazom na § 30 ods. 7 zák. 
č. 346/1990 Zb.)  
(monitorovaný program: "Správy" a "Infoexpres" z 23.11.2002 a "Infoexpres" z 
2.12.2002)  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava  

24. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 388-PgO/O-2032/2002 zo dňa 3.12.2002  
Doplnenie: Správa č.1 o monitorovaní vysielania Rádia Expres v období volebnej 
kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí  
(dodržiavanie § 16 písm. c/ zák. č. 308/2000 Z.z. s poukazom na § 30 ods. 7 zák. 
č. 346/1990 Zb.)  
(monitorovaný program: "Bez rešpektu" z 24.11.2002)  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava  

25. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 396-PgO/O-2060/2002 zo dňa 3.12.2002  
Doplnenie: Správa č. 1 o monitorovaní vysielania STV 2 v období volebnej 
kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí  
(dodržiavanie § 16 písm. c/ zák. č. 308/2000 Z.z. s poukazom § 30 ods. 7 zákona 
č. 346/1990 Zb.)  
(monitorovaný program: Regionálny denník z 26.11.2002)  
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  

26. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 409-PgO/O-2130/2002 zo dňa 10.12.2002  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1102/50-2002 na vysielanie Rádia Kiks  
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. e/ zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný deň: 27.6.2002 a 28.6.2002, pozvánka na "Kiksiádu v Diskoklube 



Fričov" viacnásobne odvysielaná v blokoch "Akcie Rádia Kiks")  
ÚK: RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, Michalovce  

27. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 16-PgO/O-149/2003 zo dňa 28.1.2003  
Doplnenie: Správa č.19/2002Ro o monitorovaní programovej služby Rádio 
EXPRES  
(dodržiavanie § 38 ods.2 zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný program: "Dopravný servis Rádia expres" z 27.9.2002)  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava  

28. Kontrolný monitoring  
Návrh na rozšírenie správneho konania  
SK č.: 17-PgO/O-151/2003 zo dňa 28.1.2003  
Doplnenie: Správa č.19/2002Ro o monitorovaní programovej služby Rádio 
EXPRES  
(dodržiavanie § 38 ods.2, § 38 ods.4 a § 39 ods.5 zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný deň: 27.9.2002, 30.9.2002, programy "Oranžový expres" a 
"Predpoludnie")  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava  

29. Posúdenie postavenia účastníka konania podľa § 14 zákona č 71/1967 Zb.  
SK č.: 12 -PgO/O-98/2003 zo dňa 14.1.2003  
Žiadateľ: TV Reality s. r. o., Bratislava  

30. Posúdenie postavenia účastníka konania podľa § 14 zákona č 71/1967 Zb.  
SK č.: 13 -PgO/O-99/2003 zo dňa 14.1.2003  
Žiadateľ: TV Reality s. r. o., Bratislava  

31. Kontrolný monitoring  
Návrh na zastavenie správneho konania  
SK č.: 13 -PgO/O-99/2003 zo dňa 14.1.2003  
Doplnenie: Správa č. 82/TV/02 o monitorovaní Slovenskej televízie  
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z.)  
(monitorovaný deň: 30.11.2002, program TV Reality)  
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
ÚK: TV Reality s. r. o., Bratislava  

32. Kontrolný monitoring  
Správa č.7/03/TV o monitorovaní vysielania Infoštúdia Dolný Kubín  
(monitorované dni: 31.1. a 7.2.2003)  
Vysielateľ: INFOŠTÚDIO mesta Dolný Kubín s.r.o., Dolný Kubín, číslo licencie: 
T/8  

33. Kontrolný monitoring  
Správa č. 8/ 2003/TV z monitorovania vysielania Infokanál Šahy  
(monitorované dni: 10. a 12. 2. 2003 )  
Vysielateľ: Elektris, s.r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: T/121  

34. Kontrolný monitoring  
Správa č. 9/2003/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
(monitorovaný program: Ryby, rybky, rybičky zo dňa 25.2.2003, STV 1)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  



35. Kontrolný monitoring  
Správa č. 14/03/TV o monitorovaní TV Karlova Ves  
(monitorované dni: 31.012003 - 06.02.2003 )  
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava  

36. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 3/2003/Ro o monitorovaní vysielania N-Radia  
(monitorovaný program/monitorovaný deň: SLOVAK POWER-5.2.2003, 19.00-
21.00 hod.; Ranná vlna, Denná vlna-7.2.2003, 6:00-9:00 hod,15.00-18:00 hod.)  
Vysielateľ: N-Radio, s.r.o., Nitra číslo licencie: R/67  

37. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 4/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Kiks  
(monitorovaný deň: 7.2.2003)  
Vysielateľ: RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, č. 
licencie: R/77  

38. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 5/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Frontinus  
(monitorovaný deň: 7.2.2003)  
Vysielateľ: Frontinus s. r. o., Žilina, číslo licencie: R/65  

39. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 6/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia TWIST  
(monitorovaný deň: 7.2.2003)  
Vysielateľ: Rádio TWIST, a. s. Bratislava, číslo licencie: R/70  

40. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 3/2003/TV o monitorovaní vysielania RTV Banská Bystrica  
(monitorované dni: 20.1.2003 a 22.1.2003)  
Vysielateľ: Milan Janovec, číslo licencie: T/130  

41. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 12/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby INFOKANÁL 
TV  
(monitorované vysielanie/monitorovaný deň: INFOKANÁL TV dňa 10.2.2003)  
Vysielateľ: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov  

42. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 13/03/TV/o monitorovaní vysielania TV REDUTA  
(monitorovaný program/monitorovaný deň: 27.1.2003)  
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves  

43. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Dodržiavanie ust. § 69 ods. 6 zákona 308/2000 Z.z.  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  



44. Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 169/12 - 2003 zo dňa 27.1.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
Sťažnosť č. 320/13 - 2003 zo dňa 20.2.2003, sťažovateľ: právnická osoba  
(monitorované dni: 24.1. - 5.2.2003)  
Správa o šetrení sťažností č. 169/12 - 2003 a č. 320/13 - 2003 voči vysielateľovi 
PúTV  
Vysielateľ: Mestský bytový podnik spol. s r. o., Púchov, číslo licencie: T/92  

45. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 1968/80 - 2002 zo dňa 8.11.2002, sťažovateľ: fyzická osoba  
(monitorovaný program: Peříčko z 9., 16. a 23.11.2002)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1968/80 - 2002 voči vysielateľovi Televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o., Košice, číslo licencie: T/39  

46. Žiadosť o skoordinovanie a pridelenie frekvencie 105,1 MHz - Košice  
Spoločnosť: OPTIMA CORPORATION Bratislava, s.r.o., Bratislava  

47. Oznam o začatí konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne 
vysielanie a televízne terestriálne vysielanie  

48. SK č.137-LO/D-1058/02 zo dňa 16.05.2002  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/ 121 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
retransmisie a zmeny ponuky programových služieb.  
ÚK: Satro s.r.o. Bratislava.  

49. Rôzne  

 
 
K bodu 2)  
SK č. 24-LO/D-355/2003 zo dňa 25.02.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/148 z dôvodu rozšírenia územného 
rozsahu o KDS Turzovka, Divina a Bešeňová  
ÚK: TES - Slovakia, s.r.o., Žilina  
Uznesenie č. 03-05/2.113: 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. 24-LO/D- 355/2003 zo dňa 
25.02.2003, doplnenom dňa 06.03.2003, posúdila žiadosť o zmenu registrácie 
retransmisie z dôvodu rozšírenia územného rozsahu registrácie o KDS v obciach: 
Divina, Bešeňová a Turzovka, žiadateľa:  
TES Slovakia s.r.o.  
Kragujevská 4  
010 01 Žilina  
a podľa § 60 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto  

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

m e n í 



registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/148, prevádzkovateľa - spol. TES 
Slovakia, s.r.o., Žilina, z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie takto:  
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/148 zo dňa 22.07.1999 v znení zmeny 
vykonanej rozhodnutím č. TKR/148/RZL/430/2001 zo dňa 30.10.2001 a 
rozhodnutím č. TKR/148/RZL/501/2002 zo dňa 07.05.2002 sa dopĺňa v časti 1.2.3. a 
4. o nasl. údaje:  
1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa dopĺňa o 
nasledujúce podbody :  
"1.15 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-527/2002 pre KDS 
Divina, vydané dňa 25.10.2002 OŠD Žilina  
Hlavná stanica: OcÚ Divina  
Lokalita: obec Divina  
1.16 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-528/2002 pre KDS 
Bešeňová, vydané dňa 25.10.2002 OŠD Žilina 
 
Hlavná stanica: OcÚ Bešeňová  
Lokalita: obec Bešeňová  
1.17 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. č. ZA-400/2002 pre KDS 
Turzovka, vydané dňa 12.08.2002 OŠD Žilina  
Hlavná stanica: Turzovka, ul. R. Jašíka 178  
Lokalita: Turzovka, sídl. Šárky, ul. Obchodná, Krátka, Záhradná č.d. 1-17, 19, 20, 
311-317."  
2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o text: "Divina, Bešeňová, 
Turzovka."  
3. Bod 3. Počet prípojok sa dopĺňa o text:  
"Divina predpokladaný: 600 skutočný: 498  
Bešeňová 165 110  
Turzovka 1500 697  
Počet prípojok celkom je: 7405 5072"  
4. Bod 4. Ponuka programových služieb sa dopĺňa o podbody 4.15, 4.16 a 4.17, ktoré 
znejú:  
"4.15 KDS Divina  
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ, ČT 1,ČT 2, RTL, RTL 2, 
Super RTL, PRO 7, VIVA, MTV, Kinderkanal, Discovery Channel, VOX  
rozšírený súbor: -  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; Rádio TWIST, FUN RADIO  
4.16 KDS Bešeňová  
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, VOX, RTL, 
RTL 2, Super RTL, PRO 7, VIVA, MTV, Kinderkanal  
rozšírený súbor: -  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM, Rádio EXPRES  
4.17.KDS Turzovka  



televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, RTL 2, SAT 1, 
RTL, PRO 7, VIVA,  
rozšírený súbor: - Eurosport, Discovery Channel, Hallmark, Kinderkanal  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM; Rádio TWIST, FUN RADIO."  
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/5 ) je 10. 000,- Sk ( slovom desaťtisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 3)  
SK č. 37-LO/O-350/2003 zo dňa 04.03.2003  
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) a § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z.z., návrh 
na uloženie pokuty  
ÚK: SBD v Šali  
Uznesenie č. 03-05/3.114: 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 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. 37-LO-D-
350/2003 rozhodla, že účastník správneho konania : Stavebné bytové družstvo, so 
sídlom na ul. Horná č. 9626/1 v Šali  

opakovane porušil: 
I. ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neprevádzkuje 
retransmisiu v súlade s jej registráciou  
II. ustanovenie § 60 ods.1 zák. č. 308/2000 Z.z. tým, že neoznámil Rade každú zmenu 
údajov do 15 dní odo dňa vzniku zmeny, za čo mu ukladá sankciu podľa 64 ods. 1 
písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. -  

pokutu 
určenú podľa § 67 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 200.000,- Sk 
(slovom dvestotisíc slovenských korún).  
Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (na účet číslo 3017-10820-002/0720, 
variabilný symbol xxxxxxx, konštantný symbol 0308).  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.  
Účastník konania je povinný prevádzkovať retransmisiu dňom doručenia tohto 
rozhodnutia v súlade s oznámením zo dňa 12.10.2001 o zaradení programových 
služieb, v opačnom prípade mu Rada uloží opätovne pokutu podľa § 64 ods. 1 písm. 
d) zákona č. 308/2000 Z.z..  
 
K bodu 4)  
SK č. 36-LO/O-351/2003 zo dňa 04.03.2003  
vo veci možného porušenia ustanovenia § 56 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: obec MOČA  
Uznesenie č. 03-05/4.115: 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 (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila doklady predložené dňa 
14.03.2003 spoločnosti 3.C s.r.o., Štiavnička, 211/46, Podbrezová, týkajúce sa 
prevádzkovania káblového distribučného systému účastníka konania:  
Obec Moča  
Obecný úrad  
946 37 Moča  
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. 36-LO/O-351/2003 vo veci porušenia ustanovenia § 56 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu, že o prevádzkovanie retransmisie v káblovom distribučnom 
systéme dňa 14.03.2003 požiadala spol. 3.C s.r.o., Štiavnička, 211/46, Podbrezová, 
prevádzkovateľ na základe registrácie č. TKR/206.  
 
K bodu 5)  
SK č. 35-LO/0-352/2003 zo dňa 04.03.2003  
vo veci možného porušenia ustanovenia § 56 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: obec ČALOVEC  
Uznesenie č. 03-05/5.116: 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 (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") a 
podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila doklady predložené dňa 
14.03.2003 spoločnosti 3.C s.r.o., Štiavnička, 211/46, Podbrezová, týkajúce sa 
prevádzkovania káblového distribučného systému účastníka konania:  
Obec Čalovec  
Obecný úrad  
946 02 Čalovec  
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. 35-LO/O-352/2003 vo veci porušenia ustanovenia § 56 zákona č. 
308/2000 Z.z. z dôvodu, že o prevádzkovanie retransmisie v káblovom distribučnom 
systéme dňa 14.03.2003 požiadala spol. 3.C s.r.o., Štiavnička, 211/46, Podbrezová, 
prevádzkovateľ na základe registrácie č. TKR/206.  
 
K bodu 6)  
SK č. 34-LO/O-353/2003 zo dňa 04.03.2003  
vo veci možného porušenia ustanovenia § 56 zákona č. 308/2000 Z.z., návrh na uloženie 
pokuty  
ÚK: BEXTRA, s.r.o., Poprad  



Uznesenie č. 03-05/6.117: 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 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. 36-LO/O-
351/2003 zo dňa 04.03.2003 rozhodla, že účastník správneho konania : BEXTRA, 
spol. s r.o., Letná 3369/19, 058 01 Poprad napriek písomnému upozorneniu Rady č. 
RL/392/2002, uloženému dňa 16.07.2002  

opakovane porušil 
ustanovenie § 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 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. -  

pokutu 
určenú podľa § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 300.000,- Sk (slovom 
tristotisíc slovenských korún).  
Podľa § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. je pokuta splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia (na účet číslo 3017-10820-002/0720, 
variabilný symbol xxxxxxx, konštantný symbol 0308).  
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 opätovne uloží pokutu podľa § 64 ods. 
1 písm. d) určenú podľa § 67 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z.z..  
 
K bodu 7)  
SK č. 2-LO/D-57/2003 zo dňa 10.01.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/187 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb v KDS Komjatice  
ÚK: Káblová televízia KOMJATICE, s.r.o. Komjatice  
Uznesenie č. 03-05/7.118: 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. 2 - LO/D - 57/2003 zo dňa 10.01.2003, 
doplnenom dňa 13.02.2003 a dňa 07.03.2003, posúdila žiadosť o zmenu registrácie 
účastníka konania - spoločnosti:  
Káblová televízia Komjatice s.r.o.  
Nádražná 97  
941 06 Komjatice  
z dôvodu zmeny ponuky programovej služby podľa § 60 ods. 2 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. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.  

m e n í 



registráciu retransmisie č. TKR/187 nasledovne :  
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/187/2001 zo dňa 21.08.2001 sa mení v 
bode č.3 a 4 nasledovne:  
"3. Počet prípojok: predpokladaný: 800 skutočný: 743  
4. Ponuka programových služieb :  
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA 3, JOJ, ČT 1, ČT 2, DISCOVERY 
CHANNEL, Romantica, RTL 2, VIVA,  
vnútorný informačný okruh: 1 kanál (využívaný na základe licencie na televízne 
vysielanie č. T/134 - držiteľom licencie je Káblová televízia Komjatice, s.ro.)  
rozšírený súbor: -  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko."  
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/,3 ) je 5. 000,- Sk ( slovom päťtisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 8)  
Návrh na začatie SK  
vo veci odňatia licencie č.T/110 z dôvodu možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a) zák. č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: SBD Kysucké Nové Mesto  
Uznesenie č. 03-05/8.119: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína správne konanie 
vo veci odňatia licencie č. T/110 na televízne vysielanie držiteľa: Stavebné bytové 
družstvo, Jesenského 1347, Kysucké Nové Mesto z dôvodu možného naplnenia § 54 
ods. 2 písm. a) zák. č. 308/2000 Z.z.. Rada súčasne nariaďuje ústne pojednávanie vo 
veci na deň 31.03.2003 o 12,00 hod.  
 
K bodu 9)  
SK č. 404-LO/D-1351/2001 zo dňa 04.06.2001  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/74, vysielanie RDS  
ÚK: FLASH PREŠOV, spol. s r.o., Prešov  
Uznesenie č. 03-05/9.120: 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. 404-LO/D-1351/2001 vo veci zmeny 
licencie - vysielanie RDS posúdila žiadosť zo dňa 04.06.2001 vysielateľa - účastníka 
konania:  
FLASH PREŠOV, spol. s r. o.  
Svätoplukova 2  
080 01 Prešov  
vo veci vysielania RDS 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 č. R/74 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/74/99 z 19.10.1999 v znení neskorších zmien sa 
časť IV., bod 3. mení a znie:  
"Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI (ÁNO)  
Identifikácia dopravného vysielania TP (ÁNO)  
Alternatívne frekvencie AF (ÁNO)  
Typ programu PTY (ÁNO)  
Identifikácia dopravného hlásenia TA (ÁNO)  
Informácie o vysielacích sieťach EON (NIE)  
Číslo programu PIN (ÁNO)  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (NIE)  
Prepínač hudba/reč M/S (ÁNO)  
Textový kanál RT (ÁNO)  
Hodiny a dátum CT (ÁNO)  
Meno programového okruhu PS (FLASH)  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete (NIE)."  
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 10)  
SK č. 15-LO/D-179/2003 zo dňa 28.01.2003  
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: MIKOTEL s.r.o., Liptovský Mikuláš  
Uznesenie č. 03-05/10.121: 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. 15-LO/D-179/2003 zo dňa 28.01.2003 vo veci žiadosti o registráciu 
retransmisie prostredníctvom KDS v meste Liptovský Mikuláš žiadateľa - účastníka 
konania:  
MIKOTEL, s.r.o.  
Garbiarska 4  
031 04 Liptovský Mikuláš  
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 28.01.2003 a doplňujúce podania 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  
1.1. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-690/2002 zo dňa 19.02.2003  
- hlavná stanica - lokalita: Podbreziny juh - Žiarska 601, Liptovský Mikuláš  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
1.2. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-691/2002 zo dňa 19.02.2003  



- hlavná stanica - lokalita: Nábrežie A. Stodolu č. 1778 E/1, Liptovský Mikuláš  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
1.3. registrácie telekomunikačnej činnosti č. ZA-692/2002 zo dňa 19.02.2003  
- hlavná stanica - lokalita: Prednádražie - Hurbanova 1492/22, Liptovský Mikuláš  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
2. Územný rozsah retransmisie:  
Liptovský Mikuláš: sídlisko Podbreziny, Nábrežie A. Stodolu, Prednádražie  
3. Počet prípojok:  
3.1. KDS Podbreziny juh 1610  
3.2. KDS Nábrežie A. Stodolu 1407  
3.3. KDS Prednádražie 22  
Spolu 3039  
4. Ponuka programových služieb:  
4.1. Podbreziny juh  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, 
Spektrum, Kabel 1, VIVA, RTL, SAT 1, RTL 2, VOX, PRO 7, Super RTL, VIVA 2, 
TV5, Eurosport, CNN  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM, Rádio Twist, Rebeca  
Rozšírený súbor: -  
4.2. KDS Nábrežie A. Stodolu  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, ČT 2, 
Spektrum, Kabel 1, VIVA, RTL, SAT 1, RTL 2, VOX, PRO 7, Super RTL, VIVA 2, 
TV5, Eurosport, CNN  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM, Rádio Twist, Rebeca  
Rozšírený súbor: -  
4.3. KDS Prednádražie  
Základný súbor:  
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, ČT 1, Kabel 1, 
VIVA, RTL, SAT 1, RTL 2, VOX, PRO 7, Super RTL, VIVA 2, TV5, CNN  
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, 
Rádio Rock FM, Rádio Twist, Rebeca  
Rozšírený súbor: -  
5. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina 
zo dňa 19.02.2003, vložka č. 10384/L  
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 50.000,- Sk (slovom 
päťdesiattisíc slovenských korún).  
 



K bodu 11)  
SK č. 55-LO/D-556/2002 zo dňa 07.03.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/76 vo veci zmeny podielu preberaných programov - návrh na 
zastavenie SK  
ÚK: RÁDIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o., Bojnice  
Uznesenie č. 03-05/11.122: 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 
citovaného zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 55-LO/D-556/2002 zo dňa 
07.03.2002 vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/76 účastníka konania:  
RADIO BETA PRIEVIDZA, spol. s r.o.  
Rekreačná 1  
972 01 Bojnice  
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa ustanovenia § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 55-LO/D-556/2002 vo veci zmeny licencie na rozhlasové 
vysielanie č. R/76 z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny podielu 
preberaných programov od iného vysielateľa Radio Free Europe/Radio Liberty, 
Inc., pretože účastník konania podaním doručeným Rade dňa 07.03.2003 (č.p.d. 
446) vzal návrh na začatie konania späť.  
 
K bodu 12)  
SK č. 426-L/D-2266/2002 zo dňa 17.12.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/97 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina  
Uznesenie č. 03-05/12.123: 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. 426- LO/D - 2266/2002 zo dňa 
17.12.2002 posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie z dôvodu zmeny 
ponuky programových služieb účastníka konania:  
Stavebné bytové družstvo  
Mateja Bela 852  
010 15 Žilina  
a po zistení 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/97 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/97/97 zo dňa 26.06.1997 sa v 
znení neskoršie vykonaných zmien dopĺňajú takto:  
V bode 4. Ponuka programových služieb sa do základného súboru dopĺňajú 
televízne programové služby: " Galaxia sport, Žilinská televízia."  
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. 45-LO/D-421/2003 zo dňa 06.03.2003  
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/147 podľa § 54 ods. 1 
písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: TV SERVIS, s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 03-05/13.124: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán vecne príslušný podľa § 4 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."), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 45-LO/D-
421/2003 začatom dňa 06.03.2003 vo veci odňatia licencie na televízne vysielanie č. 
T/147 účastníkovi konania - spoločnosti  
TV SERVIS, spol. s r. o.  
Lešková 5  
811 04 Bratislava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák. č.71/1967 Zb. o 
správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

odníma licenciu č. T/147 na televízne vysielanie 
z dôvodu, že o odňatie licencie účastník konania - spoločnosť TV SERVIS, spol. s 
r.o., Bratislava písomne požiadal.  
Podľa ustanovenia § 54 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. je vysielateľ povinný licenciu 
bezodkladne vrátiť Rade spolu s frekvenčnými listami, ktoré sú súčasťou licencie.  
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje 
odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu 
naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil 
realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie, a z dôvodu, že 
odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme 
Slovenskej republiky, ktorá by nemohla dané frekvencie využívať.  
 
K bodu 14)  
SK č. 38-LO/D-56/2003 zo dňa 10.01.2003  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/41 z dôvodu zmeny podielov 
programových typov  



ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č. 03-05/14.125: 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 oznámenie doručené Rade dňa 10.01.2003 
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/41 z dôvodu zmeny podielov 
programových typov účastníka konania - spoločnosti:  
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
Blatné 334  
900 82  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

mení 
licenciu č. T/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:  
V článku III. sa mení bod 1 a znie:  
"1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
platnej od 06.01.2003:  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie : max. 25 %  
2. Programy : min. 75 %  
b/ Programové typy: (100 %)  
1. Spravodajstvo: 7 %  
2. Publicistika:  
2.1 Politická publicistika: 1,2 %  
2.2 Ostatná publicistika: 16,8 %  
3. Dokumentárne programy: 1 %  
4. Dramatické programy : 55 %  
5. Zábavno-hudobné programy : 14 %  
6. Hudobné programy : 3 %  
7. Vzdelávacie programy : 0 %  
8. Náboženské programy : 0 %  
9. Športové programy : 2 %  
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."  
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. f) je 50. 000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 15)  
SK č. 386-LO/D-2105/2002 zo dňa 28.11.2002  



vo veci žiadosti o registráciu retransmisie  
ÚK: Vladimír Dupkala, Handlová  
Uznesenie č. 03-05/15.126: 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.") podľa zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 386-LO/D-2105/2002 
začatom dňa 28.11.2002 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie v KDS Handlová, 
Nitrianske Právno, Jalovec, Chrenovec, Ráztočno a Lipník žiadateľa  
Vladimír Dupkala  
Mostná 31/5  
Handlová  
Obchodné meno: Vladimír Dupkala  
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 28.11.2002 a doplňujúce podania Rade 
doručené dňa 17.12.2002, 06.02.2003, 18.02.2003, 25.02.2003, 07.03.2003 a podľa § 
59 zákona č. 308/2000 Z. z. vydáva  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/ : 
za nasledujúcich podmienok:  
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa  
a) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 587/02-TN/KDS zo dňa 17.12.2002  
- hlavná stanica: ul. 29 augusta - Vežička, Handlová  
- lokalita: mesto Handlová  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 589/02-TN/KDS zo dňa 17.12.2002  
- hlavná stanica: Obecný úrad Jalovec  
- lokalita: obce Jalovec, Chrenovec-Brusno, Ráztočno, Lipník  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
c) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 588/02-TN/KDS zo dňa 17.12.2002  
- hlavná stanica: Požiarna Zbrojnica, Nitrianske Právno  
- lokalita: obec Nitrianske Právno  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -  
2. Územný rozsah retransmisie:  
Handlová, Jalovec, Chrenovec- Brusno, Ráztočno, Lipník, Nitrianske Právno  
3. Počet prípojok:  
a) KDS Handlová 1000  
b) KDS Jalovec, Chrenovec-Brusno, Ráztočno, Lipník, Nitrianske Právno 500  
c) KDS Nitrianske Právno 500  
Spolu 2000  
4. Ponuka programových služieb:  
a) KDS Handlová  
televízne programové služby:  
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, 
RTL 2, VIVA  



- rozšírená programová ponuka: -  
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; FUN 
Radio, Rádio Lumen, Rádio OKEY  
b) KDS Jalovec, Chrenovec-Brusno, Ráztočno, Lipník  
televízne programové služby:  
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, 
RTL 2, VIVA  
- rozšírená programová ponuka: -  
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; FUN 
Radio, Rádio Lumen, Rádio OKEY  
c) KDS Nitrianske Právno  
televízne programové služby:  
- základná programová ponuka: STV 1, STV 2, MARKÍZA, JOJ, TA3, ČT1, ČT2, 
RTL 2, VIVA  
- rozšírená programová ponuka: -  
rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM; FUN 
Radio, Rádio OKEY, Rádio Lumen  
5. Právne skutočnosti:  
Vladimír Dupkala, bytom Handlová, Mostná 31/5; obchodné meno podľa 
Živnostenského listu spis. č.: OZO-2002/08255/00005 OKE zo dňa 30.05.2002: 
Vladimír Dupkala, miesto podnikania: 972 51 Handlová, Mostná 31/5."  
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 pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 30.000,- Sk 
(slovom tridsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 16)  
SK č. 397-LO/D-1888/2002 zo dňa 29.10.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/116 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb č. TKR/116  
ÚK: EKOS obecná prevádzkareň, s.r.o. Jesenské  
Uznesenie č. 03-05/16.127: 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 cit. zákona, v správnom konaní č. 397-LO/D-1888/2002, začatom dňa 29.10.2002, 
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/116 z dôvodu zmeny 
ponuky televíznych programových služieb účastníka konania - spoločnosti:  
EKOS - obecná prevádzkareň, s. r. o.  
Sobotská 10  
980 02 Jesenské  
(ďalej len "účastník konania")  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. vydáva toto  

rozhodnutie: 



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

registráciu retransmisie č. TKR/116 zo dňa 24.03.1998 v znení neskoršie 
vykonaných zmien nasledovne, pričom rozhodnutie v plnom znení znie:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia 
registrácie Telekomunikačnej činnosti vydanej TÚ SR, číslo registrácie: BB-702/01-
R zo dňa 20.12.2001:  
- hlavná stanica - lokalita: Sobotská 10, Jesenské  
2. Územný rozsah retransmisie: obec Jesenské  
3. Počet prípojok: 260  
4. Ponuka programových služieb:  
a ) televízne programové služby:  
- základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, MTV 1, MTV 2, DUNA TV, SAT 1, 
VIVA, RTL, PRO 7  
- rozšírený súbor: -  
b ) rozhlasové programové služby: SRo: Rádio SLOVENSKO, Rádio DEVÍN, Rádio 
ROCK FM; Rádio LUMEN, Rádio TWIST, Rádio REBECA, Rádio OKEY  
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa výpisu z Obchodného registra Okresného 
súdu Banská Bystrica, zoznam výpisov č. 4785/S, zo dňa 31.08.2001."  
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) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 5.000,- Sk 
(slovom päťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 17)  
SK č. 405-LO/D-2247/2002 zo dňa 16.12.2002  
vo veci zmeny licencie č. R/73 z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny 
podielu preberaných programov  
ÚK: FILJO s.r.o., Košice  
Uznesenie č. 03-05/17.128: 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 
neskroších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 405-LO/D-2247/2002 zo dňa 
16.12.2002 posúdila oznámenie o zmene údajov uvedených v licencii č. R/73 podľa § 
51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka konania:  
Filjo s.r.o.  
Hutnícka 1  
040 01 Košice  
z dôvodu zmeny podielov programových typov, podielu programov vo verejnom 
záujme a z dôvodu zmeny podielu programov preberaných od iného vysielateľa - 
spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., a po vyhodnotení potrebných podkladov pre 
rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 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. zmenu licencie na rozhlasové 
vysielanie R/73  

zamieta 
a a určuje termín na nápravu: vysielateľ s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/73 
je povinný do 30 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia obnoviť vysielanie v 
súlade s udelenou licenciou. Ak vysielateľ neuskutoční nápravu v stanovenom 
termíne, Rada licenciu podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. odníme.  
 
K bodu 18)  
SK č. 217-LO/D-948/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti ust. V § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 
Z.z.  
ÚK: UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 03-05/18.129: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) 
ako orgán spôsobilý podľa § 4, § 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.") v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 217-LO/O-948/2002 
zo dňa 11.06.2002 vo veci možného porušenia povinnosti § 17 ods. 1 písm. c) zákona 
č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom retransmisie s registráciou č. TKR/13 
spoločnosti  
UPC Slovensko, s. r. o.  
Lamačská cesta 3  
837 69 Bratislava 37  
postupom v súlade s § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

ukladá sankciu - upozornenie na porušenie zákona 
prevádzkovateľovi retransmisie - spoločnosti UPC Slovensko, s. r. o., Bratislava za 
nesplnenie povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z..  
Účastník konania je povinný preložiť Rade zmluvu s organizáciami kolektívnej 
správy práv do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení sankcie.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 
za ktorej porušenie sa sankcia uložila.".  
 
K bodu 19)  
SK č. 218-LO/D-949/2002 zo dňa 11.06.2002  
vo veci možného porušenia povinnosti ustanovenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava  
Uznesenie č. 03-05/19.130: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) 
ako orgán spôsobilý podľa § 4, § 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.") v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 218-LO/O-949/2002 
zo dňa 11.06.2002 vo veci možného porušenia povinnosti § 17 ods. 1 písm. c) zákona 



č. 308/2000 Z. z. prevádzkovateľom retransmisie s registráciou č. TKR/161 
spoločnosti  
Trnavatel, spol. s r. o.  
Štefánikova 19  
917 00 Trnava  
postupom v súlade s § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

ukladá sankciu - upozornenie na porušenie zákona 
prevádzkovateľovi retransmisie - spoločnosti Trnavatel, spol. s r.o., Trnava za 
nesplnenie povinnosti ustanovenej v § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z..  
Účastník konania je povinný preložiť Rade zmluvu s organizáciami kolektívnej 
správy práv do 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení sankcie.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 
za ktorej porušenie sa sankcia uložila.".  
 
K bodu 20)  
SK č. 22-LO/D-321/2002 zo dňa 07.02.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/80 z dôvodu zmeny právnych skutočností  
ÚK: VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov  
Uznesenie č. 03-05/20.131: 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. 22-LO/D-321/2002 zo dňa 07.02.2002 
posúdila oznámenie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania:  
VEGA, spoločnosť s ručením obmedzeným Prešov  
Duchnovičovo nám. 1  
080 01 Prešov  
z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne 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/80 (úplné znenie T/80/RZL/623/2002 zo dňa 
08.10.2002) 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 
Prešov zo dňa 04.05.2001, vložka číslo: 2260/P  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa Uznesenia Okresného súdu Prešov zo dňa 19.02.2003, spis. zn. Sro 2260/P."  
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 21)  
SK č. 43-L/D-416/2003 zo dňa 05.03.2003  
vo veci zmeny licencie č. T/101 z dôvodu zmeny právnych skutočností  
ÚK: OTS s.r.o., Podvysoká  
Uznesenie č. 03-05/21.132: 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. 43-LO/D-416/2003 zo dňa 05.03.2003 
posúdila oznámenie o zmene licencie č. T/101 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 
1 zákona č. 308/2000 Z.z. vysielateľa:  
OTS, s.r.o.  
Podvysoká 370  
023 53  
z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa (zmena konateľa) a 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/101 (úplné znenie T/101/RZL/451/2001 zo dňa 
20.11.2001) nasledovne:  
Článok II. sa mení a znie takto:  

"II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
3. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu 
Žilina zo dňa 05.11.2002, vložka číslo: 10462/L  
4. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 05.11.2002, 
vložka číslo: 10462/L."  
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 30.000,- Sk (slovom tridsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 22)  
SK č. 44-L/D-416/2003 zo dňa 05.03.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/205 z dôvodu zmeny právnych skutočností 



spoločnosti  
ÚK: OTS s.r.o., Podvysoká  
Uznesenie č. 03-05/22.133: 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. 44-LO/D-416/2003 zo dňa 05.03.2003 
posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie TKR/205 podľa § 60 ods. 1 
zákona č. 308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie:  
OTS, s.r.o.  
Podvysoká 370  
023 53  
z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti a po zistení potrebných 
podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto  

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

mení 
registráciu retransmisie č. TKR/205 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/205/2002 zo dňa 19.02.2002 sa 
menia takto:  
1. Bod 1. sa mení a znie takto:  
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa registrácie 
telekomunikačnej činnosti č. ZA-448/2002 zo dňa 23.09.2002:  
- hlavná stanica - lokalita: Staškov, obecný úrad, ul. Krónera 588  
- lokalita štúdia VIO: -  
- doprava modulácie z VIO: -"  
2. Bod 5. sa mení a znie:  
"5. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina 
zo dňa 05.11.2002, vložka číslo: 10462/L."  
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/1) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie a retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk 
(slovom desaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 23)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 387-PgO/O-2032/2002 zo dňa 3.12.2002 vo veci dodržiavania § 16 písm. c/ zák. č. 
308/2000 Z.z. s poukazom na § 30 ods. 7 zák. č. 346/1990 Zb.  
Doplnenie: Správa č.1 a 2 o monitorovaní vysielania Rádia Expres v období volebnej 
kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí  
(monitorovaný program: "Správy" a "Infoexpres" z 23.11.2002 a "Infoexpres" z 
2.12.2002)  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava  



Uznesenie č. 03-05/23.134: 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. 387 - PgO/O - 2032/2002, D.EXPRES, a.s., Bratislava  

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

tým, 
že počas volebnej kampane, v rozpore s ustanovením § 30 ods. 7 zákona č. 346/1990 
Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, 
nezabezpečil vyváženosť a nestrannosť v spravodajských programoch:  
1. "Správy" odvysielané dňa 23.11.2002 o cca 11.00 hod. a "Infoexpres" odvysielaný 
dňa 23.11.2002 o cca 18.00 hod., v ktorých umožnil v každom z nich prezentovať 
politické názory iba dvom z ôsmich kandidátov pre voľby primátora mesta Košice,  
2. "Infoexpres" odvysielaný dňa 2.12.2002 o cca 12.00 hod., pretože v ňom umožnil 
prezentovať názory len jednému z desiatich kandidátov pre voľby primátora mesta 
Bratislavy,  

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  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 388-PgO/O-2032/2002 zo dňa 3.12.2002 vo veci dodržiavania § 16 písm. c/ zák. č. 
308/2000 Z.z. s poukazom na § 30 ods. 7 zák. č. 346/1990 Zb.  
Doplnenie: Správa č.1 o monitorovaní vysielania Rádia Expres v období volebnej 
kampane vo voľbách do orgánov samosprávy obcí  
(monitorovaný program: "Bez rešpektu" z 24.11.2002)  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 03-05/24.135: 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. 388 - PgO/O - 2033/2002, D.EXPRES, a.s., Bratislava  

porušil 
§ 16 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že počas volebnej kampane, v rozpore s 
ustanovením § 30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy 
obcí v znení neskorších predpisov, nezabezpečil vyváženosť a nestrannosť politicko-
publicistického programu "Bez rešpektu", odvysielaného dňa 24.11.2002, pretože v 
ňom umožnil prezentovať politické názory iba jednému z desiatich kandidátov pre 
voľby primátora mesta Bratislavy,  



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  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 396-PgO/O-2060/2002 zo dňa 3.12.2002 vo veci dodržiavania § 16 písm. c/ zák. č. 
308/2000 Z.z. s poukazom § 30 ods. 7 zákona č. 346/1990 Zb.  
Doplnenie: Správa č. 1 o monitorovaní vysielania STV 2 v období volebnej kampane vo 
voľbách do orgánov samosprávy obcí  
(monitorovaný program: Regionálny denník z 26.11.2002)  
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 03-05/25.136: 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 "zákona č. 308/2000 Z. 
z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník 
správneho konania č. 396-PgO/O-2060/2002, vysielateľ na základe zákona - 
Slovenská televízia  

porušil: 
§ 16 písm. c) zákona č.308/2000 Z.z. s poukazom na § 30 ods.7 zákon č.346/1990 Zb. 
o voľbách do orgánov samosprávy obcí tým, že program Regionálny denník, 
odvysielaný na programovom okruhu STV2 dňa 26.11.2002, obsahoval príspevok na 
tému komunálnych volieb ("Ružomberok"), ktorý bol spracovaný nevyváženým 
spôsobom a nezodpovedal tak kritériám objektívneho a nestranného informovania,  

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  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 409-PgO/O-2130/2002 zo dňa 10.12.2002 vo veci dodržiavania § 19 ods. 2 písm. 
e/ zák. č. 308/2000 Z.z.  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1102/50-2002 na vysielanie Rádia Kiks  
(monitorovaný deň: 27.6.2002 a 28.6.2002, pozvánka na "Kiksiádu v Diskoklube Fričov" 
viacnásobne odvysielaná v blokoch "Akcie Rádia Kiks")  
ÚK: RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, Michalovce  
Uznesenie č. 03-05/26.137: 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. 409-PgO/O-2130/2002, RADIO KIKS spoločnosť s ručením 
obmedzeným Michalovce, Michalovce  

porušil 
§ 19 ods. 2 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že dňa 27.6.2002 a 28.6.2002 
viackrát odvysielal pozvánku na "Kiksiádu v Diskoklube Fričov", v ktorej skrytou 
formou propagoval alkoholizmus, pretože na spopularizovanie podujatia využil 
ponuku konzumácie alkoholického nápoja zdarma,  

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 uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 16-PgO/O-149/2003 zo dňa 28.1.2003 vo veci dodržiavania § 38 ods.2 zák. č. 
308/2000 Z.z.  
Doplnenie: Správa č.19/2002Ro o monitorovaní programovej služby Rádio EXPRES  
(monitorovaný program: "Dopravný servis Rádia expres" z 27.9.2002)  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 03-05/27.138: 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. 16-PgO/O-149/2003, D.EXPRES, a.s., Bratislava  

porušil 
§ 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že sponzorované programy "Dopravný 
servis Rádia Expres" odvysielané dňa 27.9.2002 o cca 9.03 hod. a o cca 20.33 hod. 
zreteľne neoznačil sponzorom,  

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 28)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na rozšírenie správneho konania  
SK č.: 17-PgO/O-151/2003 zo dňa 28.1.2003 vo veci dodržiavania § 38 ods.2, § 38 ods.4 
a § 39 ods.5 zák. č. 308/2000 Z.z.  
Doplnenie: Správa č.19/2002Ro o monitorovaní programovej služby Rádio EXPRES  
(monitorovaný deň: 27.9.2002, 30.9.2002, programy "Oranžový expres" a 



"Predpoludnie" z dní 27.09.2002 a 30.09.2002)  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava  
Uznesenie č. 03-05/28.139: 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., po prerokovaní Správy 
č.19/2002Ro o monitorovaní programovej služby Rádio EXPRES a vyjadrenia 
účastníka konania k správnemu konaniu č. 17-PgO/O-151/2003 zo dňa 18.2.2003, 
rozširuje správne konanie č. 17-PgO/O-151/2003, vedené voči účastníkovi konania 
D.EXPRES, a.s., Bratislava, aj o možné porušenie:  
- § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorého sa účastník konania mohol dopustiť 
tým, že neoznačil na začiatku a konci čiastočne sponzorovaný program "Oranžový 
expres" zo dňa 27.9. 2002,  
- § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorého sa účastník konania mohol dopustiť 
tým, že ako vysielateľ nezabezpečil, aby sponzorovaný program priamo nepodporil 
predaj tovaru sponzora, a to odvysielaním propagácie o výrobku sponzora v 
čiastočne sponzorovanom programe "Oranžový expres" zo dňa 27.9. 2002,  
- § 39 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z., ktorého sa účastník konania mohol dopustiť 
tým, že porušil zákaz sponzorovania športového spravodajstva odvysielaného v 
rámci programu "Predpoludnie" zo dňa 30.9.2002.  
 
K bodu 29)  
Posúdenie postavenia účastníka konania podľa § 14 zákona č 71/1967 Zb.  
SK č.: 12 -PgO/O-98/2003 zo dňa 14.1.2003  
Žiadateľ: TV Reality s. r. o., Bratislava  
Uznesenie č. 03-05/29.140: 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 TV Reality 
s.r.o., Bratislava nepriznáva postavenie účastníka správneho konanie č. 12-PgO/O-
98/2003, vedeného vo veci možného porušenia § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. 
voči Slovenskej televízii, Bratislava.  
 
K bodu 30)  
Posúdenie postavenia účastníka konania podľa § 14 zákona č 71/1967 Zb.  
SK č.: 13 -PgO/O-99/2003 zo dňa 14.1.2003  
Žiadateľ: TV Reality s. r. o., Bratislava  
Uznesenie č. 03-05/30.141: 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 TV Reality 
s.r.o., Bratislava nepriznáva postavenie účastníka správneho konanie č. 13-PgO/O-
99/2003, vedeného vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. 
voči Slovenskej televízii, Bratislava.  
 
K bodu 31)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na zastavenie správneho konania  
SK č.: 13 -PgO/O-99/2003 zo dňa 14.1.2003 vo veci dodržiavania § 38 ods. 2 zák. č. 
308/2000 Z.z.  
Doplnenie: Správa č. 82/TV/02 o monitorovaní Slovenskej televízie  
(monitorovaný deň: 30.11.2002, program TV Reality)  
ÚK: Slovenská televízia, Bratislava  
ÚK: TV Reality s. r. o., Bratislava  
Uznesenie č. 03-05/31.142: 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 správne konanie č. 13-PgO/O-99/2003 vedené voči Slovenskej televízii, Bratislava 
podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb.  

zastavuje, 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.  
 
K bodu 32)  
Kontrolný monitoring  
Správa č.7/03/TV o monitorovaní vysielania Infoštúdia Dolný Kubín  
(monitorované dni: 31.1. a 7.2.2003)  
Vysielateľ: INFOŠTÚDIO mesta Dolný Kubín s.r.o., Dolný Kubín, číslo licencie: T/8  
Uznesenie č. 03-05/32.143: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, po prerokovaní 
Správy č.7/03/TV o monitorovaní vysielania Infoštúdia mesta Dolný Kubín z dní 
31.1. a 7.2.2003 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 
K bodu 33)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 8/ 2003/TV z monitorovania vysielania Infokanál Šahy  
(monitorované dni: 10. a 12. 2. 2003 )  
Vysielateľ: Elektris, s.r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: T/121  
Uznesenie č. 03-05/33.144: 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 po 
prerokovaní Správy č. 8/2003/TV o monitorovaní vysielania stanice Infokanál Šahy 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 10. a 12. 2. 2003 vysielateľa 
Electris, s.r.o., Banská Bystrica s licenciou č. T/121 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 
K bodu 34)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 9/2003/TV o monitorovaní Slovenskej televízie  
(monitorovaný program: Ryby, rybky, rybičky zo dňa 25.2.2003, STV 1)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 03-05/34.145: 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. 9/2003/TV o monitorovaní 
Slovenskej televízie konštatovala, že v monitorovanom programe, Ryby, rybky, 
rybičky zo dňa 25.2.2003, vysielateľa zo zákona, Slovenskej televízie, nebolo zistené 
porušenie zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 
K bodu 35)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 14/03/TV o monitorovaní TV Karlova Ves  
(monitorované dni: 31.012003 - 06.02.2003 )  
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 03-05/35.146: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, po prerokovaní 
Správy č.14/03/TV o monitorovaní vysielania TV Karlova Ves z dní 31.1. a 6.2.2003 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 
K bodu 36)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 3/2003/Ro o monitorovaní vysielania N-Radia  
(monitorovaný program/monitorovaný deň: SLOVAK POWER-5.2.2003, 19.00-21.00 
hod.; Ranná vlna, Denná vlna-7.2.2003, 6:00-9:00 hod,15.00-18:00 hod.)  
Vysielateľ: N-Radio, s.r.o., Nitra číslo licencie: R/67  
Uznesenie č. 03-05/36.147: 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. 3/2003/Ro o monitorovaní 



vysielania N - Rádia (Následný kontrolný monitoring), začína správne konanie voči 
vysielateľovi na základe licencie - spoločnosti N-RADIO spol. s r. o., vo veci 
možného porušenia § 35 ods.7 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
K bodu 37)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 4/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Kiks  
(monitorovaný deň: 7.2.2003)  
Vysielateľ: RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, č. licencie: 
R/77  
Uznesenie č. 03-05/37.148: 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. 4/2003/Ro o monitorovaní 
vysielania Rádia KIKS, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe 
licencie - spoločnosti RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, 
vo veci možného porušenia § 35 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
K bodu 38)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 5/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Frontinus  
(monitorovaný deň: 7.2.2003)  
Vysielateľ: Frontinus s. r. o., Žilina, číslo licencie: R/65  
Uznesenie č. 03-05/38.149: 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. 5/2003/Ro o monitorovaní 
vysielania rádia Frontinus, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe 
licencie - spoločnosti FRONTINUS s.r.o., Žilina, vo veci možného porušenia § 35 
ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
K bodu 39)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 6/2003/Ro o monitorovaní vysielania Rádia TWIST  
(monitorovaný deň: 7.2.2003)  
Vysielateľ: Rádio TWIST, a. s. Bratislava, číslo licencie: R/70  
Uznesenie č. 03-05/39.150: 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. 6/2003/Ro o monitorovaní 



vysielania Rádia Twist, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe 
licencie - spoločnosti RADIO TWIST, a.s., vo veci možného porušenia § 35 ods. 7 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
K bodu 40)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 3/2003/TV o monitorovaní vysielania RTV Banská Bystrica  
(monitorované dni: 20.1.2003 a 22.1.2003)  
Vysielateľ: Milan Janovec, číslo licencie: T/130  
Uznesenie č. 03-05/40.151: 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. 3/2003/TV o monitorovaní 
televíznej stanice RTV Banská Bystrica, začína správne konanie voči vysielateľovi 
na základe licencie - Milanovi Janovcovi - RTV, vo veci možného porušenia § 32 
ods.12 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
Uznesenie č. 03-05/40.152: 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. 3/2003/TV o monitorovaní 
televíznej stanice RTV Banská Bystrica, začína správne konanie voči vysielateľovi 
na základe licencie - Milanovi Janovcovi - RTV, vo veci možného porušenia § 16 
písm.e/ zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
K bodu 41)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 12/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby INFOKANÁL TV  
(monitorované vysielanie/monitorovaný deň: INFOKANÁL TV dňa 10.2.2003)  
Vysielateľ: Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov  
Uznesenie č. 03-05/41.153: 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. 12/03/TV o monitorovaní 
televíznej programovej služby INFOKANÁL TV, začína správne konanie voči 
spoločnosti Bytový podnik Trebišov, s.r.o., Trebišov, vo veci možného porušenia § 
34 ods. 1 a § 36 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z v súvislosti s vysielaním reklamy vo 
vysielaní dňa 10.2.2003.  
 
K bodu 42)  
Kontrolný monitoring  



Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 13/03/TV/o monitorovaní vysielania TV REDUTA  
(monitorovaný program/monitorovaný deň: 27.1.2003)  
Vysielateľ: BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves  
Uznesenie č. 03-05/42.154: 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. 13/03/TV o monitorovaní 
televíznej programovej služby TV REDUTA, začína správne konanie voči 
spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z v súvislosti s programom 
"Počasie" zo dňa 27.1.2002.  
 
Uznesenie č. 03-05/42.155: 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. 13/03/TV o monitorovaní 
televíznej programovej služby TV REDUTA, začína správne konanie voči 
spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves vo veci možného 
porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z v súvislosti s 
neoddeľovaním reklamy od ostatných častí programovej služby dňa 27.1.2002.  
 
Uznesenie č. 03-05/42.156: 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. 13/03/TV o monitorovaní 
televíznej programovej služby TV REDUTA, začína správne konanie voči 
spoločnosti BIC Spišská Nová Ves, s.r.o., Spišská Nová Ves vo veci možného 
porušenia ustanovení § 36 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z., v súvislosti s prekročením 
zákonom stanoveného denného podielu pre vysielanie reklamy a § 36 ods. 3 zákona 
č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s prekročením zákonom stanoveného limitu pre 
vysielanie reklamy v hodine, počas monitorovania programovej služby TV 
REDUTA dňa 27.1.2002.  
 
K bodu 43)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Dodržiavanie ust. § 69 ods. 6 zákona 308/2000 Z.z.  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č. 03-05/43.157: 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 
stave dodržiavania § 69 ods. 6 zákona č. 308/2000 z. z. zo strany vysielateľa na 
základe zákona - Slovenskej televízie, začína správne konanie voči vysielateľovi na 
základe zákona - Slovenskej televízii, Bratislava, vo veci možného porušenia § 69 
ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. 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.  
 
K bodu 44)  
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 169/12 - 2003 zo dňa 27.1.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
Sťažnosť č. 320/13 - 2003 zo dňa 20.2.2003, sťažovateľ: právnická osoba  
(monitorované dni: 24.1. - 5.2.2003)  
Správa o šetrení sťažností č. 169/12 - 2003 a č. 320/13 - 2003 voči vysielateľovi PúTV  
Vysielateľ: Mestský bytový podnik spol. s r. o., Púchov, číslo licencie: T/92  
Uznesenie č. 03-05/44.158: 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 šetrení sťažností č. 169/12-2003 
zo dňa 27.1.2003 a č. 320/13-2003 zo dňa 20.2.2003, začína správne konanie voči 
spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o., Púchov, vo veci možného 
porušenia § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z v súvislosti s odvysielaním premiér 
Púchovského magazínu dňa 24.1.2003 a 31.1.2003 a v súvislosti s Videotextom 
odvysielaným v dňoch od 24.1.2003 do 5.2.2003.  
 
K bodu 45)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 1968/80 - 2002 zo dňa 8.11.2002, sťažovateľ: fyzická osoba  
(monitorovaný program: Peříčko z 9., 16. a 23.11.2002)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 1968/80 - 2002 voči vysielateľovi Televízie JOJ  
Vysielateľ: MAC TV s. r. o., Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č. 03-05/45.159: 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. 
1968/80 - 2002, vedenú voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. Bratislava a uznala 
sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.  
 
K bodu 46)  
Žiadosť o skoordinovanie a pridelenie frekvencie 105,1 MHz - Košice  
Spoločnosť: OPTIMA CORPORATION Bratislava, s.r.o., Bratislava  



Uznesenie č. 03-05/46.160: Rada pre vysielanie a retransmisiu súhlasí s využitím 
frekvencie 105,1 MHz - Košice na prevádzku autokina spoločnosťou OPTIMA 
CORPORATION Bratislava, s.r.o., Bratislava.  
 
K bodu 47)  
Oznam o začatí konania o udelenie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie 
a televízne terestriálne vysielanie  
Uznesenie č. 03-05/47.161: Rada pre vysielanie a retransmisiu začína konania o 
udelenie/zmeny licencií na terestriálne vysielanie podľa § 48 ods. 1 a 3 zákona č. 
308/2000 Z.z. dňa 28.03.2003. Konania sa budú viesť osobitne na každú jednotlivú 
frekvenciu.  
Základné podmienky konaní: 

1. lehota na podanie žiadostí o udelenie licencie/zmenu licencie: 15.04.2003 do 
14,00 hod.  

2. miesto podania žiadostí: sídlo Rady pre vysielanie a retransmisiu, Nám. SNP 
č. 12, Bratislava, kancelária č. 401  

3. dátum verejného vypočutia v konaniach dňa 19.05.2003  
4. konkrétne frekvencie a územný rozsah vysielania:  

Televízne vysielanie: 

LOKALITA  KANÁL KOORDINOVAL  OBMEDZENIE 
VYUŽITIA 

Bratislava K50  do 31.12.2003 využíva 
MAC TV do 31.12.2004  

Babie K43  MAC TV do 31.12.2005  
Bardejov K24  BTV     
Brezno K44    do 31.12.2005  
Detva  K56    do 31.12.2005 
Dobšiná K50    do 31.12.2005  
Dubovica K38    TV Markíza  
Košice  K50    do 31.12.2005  
Lučenec  K52  MAC TV do 31.12.2005 
Lučenec K56    do 31.12.2005  
Lysá pod 
Makytou K33 TV Markíza  do 31.12.2005  

Lysá pod 
Makytou K48  TV Markíza do 31.12.2005  

Modrý Kameň  K25  TV Markíza     
Nižná (na 
Orave) K33     do 31.12.2005  



Nová Baňa  K55    do 31.12.2005  
Nové Zámky K33 MAC TV do 31.12.2005  
Partizánske K48 MAC TV do 31.12.2005  
Pruské  K43 MAC TV do 31.12.2005  
Skalica K32 RIS Senica     
Trenčín K46 MAC TV  do 31.12.2005  
Trenčín K57  Stockholm 61 do 31.12.2005  
Turčianske 
Teplice K45    do 31.12.2005  

Uhrovec K38 MAC TV  do 31.12.2005  
Zvolen K55    do 31.12.2005 
Žiar nad 
Hronom K55    do 31.12.2005  

Žilina  K40  TV Žilina do 31.12.2004  

Žilina  K52  do 31.12.2003 využíva 
MAC TV  do 31.12.2005 

 
Rozhlasové vysielanie  
LOKALITA  FREKVENCIA  KOORDINOVAL  
Brezno 91,1 MHz  Twist  
Čadca 105,8MHz Lumen  
Prešov 89,8 MHz TOP  
Prievidza 92,9 MHz Hit FM  
Rimavská Sobota  89,3 MHz  Expres  
Ružomberok 88,4 MHz  Expres  
Ružomberok 93,6 MHz OKEY  
Zvolen 92,6 MHz     
 
 
K bodu 48)  
SK č. 137-LO/D-1058/02 zo dňa 16.5.2002  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č.TKR/121 vo veci zmeny územného rozsahu  
retransmisie a zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Satro, s.r.o. Bratislava  
Uznesenie č.03-05/48.162: 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. 137 - LO/D - 1058/2002 zo dňa 16.05.2002 posúdila žiadosť o 



zmenu registrácie č. TKR/121 účastníka konania - spoločnosti:  
SATRO, s.r.o.,  
Polianky 9  
844 37 Bratislava  
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v MMDS Nitra a rozšírenia 
územného rozsahu retransmisie o MMDS Bratislava a po posúdení podkladov 
potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto  

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

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/121 - systémom MMDS v znení rozhodnutia o 
registrácii retransmisie č. TKR/121/1998 zo dňa 29.07.1998 a v znení neskoršie 
vykonaných zmien nasledovne:  
1/ V čl. 1 v časti Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa na konci 
vkladá tento text:  
"licencia č. 1 171/02/TR zo dňa 21.11.2002"  
2/ V čl. I v časti Technické údaje sa vkladá bod 1.5:  
"1.5 Vysielač Bratislava - základné parametre podľa povolenia na prevádzkovanie 
rádiových zariadení č. 9310741002 zo dňa 11.03.2002:  
Názov: Bratislava  
Adresa stanice: TVS Bratislava - Kamzík  
Výkon zariadenia (dBm): 28,5/kanál  
Maximálny výkon ERP (W) 33/kanál  
Pridelené frekvenčné pásma:  
2500 -2690 MHz s možnosťou využitia frekvencií v úsekoch  
2500 - 2520 MHz do 31.12.2004  
2670 - 2690 MHz do 31.12.2004  
2520 - 2670 MHz do 31.12.2007  
Vysielač MMDS v Bratislave bude napájaný signálom z technického strediska pre 
vysielač Nitra- Zobor, ( pozri podbod 1.3 )"  
3/ Bod 2 sa dopĺňa o podbod 2.5:  
"2.5 Vysielač MMDS - Bratislava:  
Oblasť pokrytia: Bratislava a okolie"  
4/ Bod 3 sa dopĺňa o podbod 3.5, pričom sa mení celkové predpokladané pokrytie 
signálom MMDS:  
"3.5 Bratislava a okolie 10 000  
Celkové predpokladané pokrytie signálom MMDS: 44 000"  
5/ V bode 4 sa mení podbod 4.3:  
"4.3 V MMDS Nitra sa televízne programové služby MTV, TV 5, RTL2, Discovery 
nahrádzajú a dopĺňajú televíznymi programovými službami TA 3, TV ZOBOR, 
Music Box, Prima, ZDF, VIVA, Televize O."  
6/ Bod 4 sa dopĺňa o podbod 4.5:  
"4.5 MMDS Bratislava; ponuka televíznych programových služieb je preberaná z 
vysielača MMDS Nitra - Zobor (detto podbod 4.3)."  
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 i) Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 15.000,- Sk 
(slovom päťnásťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 49)  
Rôzne  
- deklarácia majetkových pomerov riaditeľky Kancelárie Rady k 31.3.2003  
Uznesenie č.03-05/49.163: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
deklaráciu majetkových pomerov riaditeľky Kancelárie Rady Ing.Jarmily 
Grujbárovej podľa stavu k 31.3.2003. Deklarácia bude súčasťou osobného spisu 
riaditeľky.  
- odmeny členov Rady za mesiac marec 2003  
Uznesenie č. 03-05/49.164: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
prehľad o účasti členov Rady na zasadnutiach v mesiaci MAREC 2003 a v zmysle čl. 
8 bod 7/ Štatútu Rady schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 rozhodla o 
vyplatení odmeny za mesiac marec 2003 nasledovne:  
Vzhľadom na zvolenie predsedníčky Rady a zmeny na poste podpredsedu Rady na 
zasadnutí dňa 4.3.2003 Rada rozhodla:  
- o vyplatení mesačnej odmeny predsedu Rady za mesiac marec v plnej výške 
novozvolenej predsedníčke Rady;  
- o vyplatení mesačného príplatku podpredsedu v celkovej výške 5.000,- Sk za 
mesiac marec pre p. Hradiskú  
- o vyplatení mesačnej odmeny za mesiac marec v plnej výške ostatným členom 
Rady.  
- Návrh na ZSC - Seminár o reklame v Prahe dňa 21.03.2003  
Uznesenie č. 03-05/49.165: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s 
návrhom na ZPC s cieľom účasti člena/členov Rady a pracovníkov Kancelárie na 
odbornom seminári Médiá a reklama, ktorý spoluorganizuje česká Rada pro 
rozhlasové a televizní vysílaní dňa 21. marca 2003. RVR súhlasí, aby sa na seminári 
zúčastnili predsedníčka Rady Valéria Agócs, RK Jarmila Grujbárová a 
Mgr.Radoslav Kutaš a poveruje Kanceláriu Rady, aby zabezpečila ZPC 
organizačne a finančne.  
- Správa zo ZSC - Výročná konferencia EAO, Štrasburg, 17.01.2003  
Uznesenie č. 03-05/49.166: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
Správu zo ZSC riaditeľky Kancelárie Rady Ing. Jarmily Grujbárovej (Výročná 
konferencia EAO, Štrasburg, 17.01.2003).  
 
Valéria Agócs  
predsedníčka Rady 
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