
Zápisnica č. 9/2003 

(program a uznesenia) 
 

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 
dňa 19.05.2003 o 9,15 hod. v zasadačke SSN, Župné nám. č. 7, Bratislava a dňa 

20.05.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 
 
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová  
Overovateľ: Jana Žitňanská  
Program:  
19.05.2003 začiatok o 9,15 hod.  

1. Verejné vypočutia žiadateľov - výberové konanie  
o 1.1. Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava  

SK: č. 112-LO/O-R08/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 92,6 MHz Zvolen  
ÚP: 9.30 hod.  

o 1.2. Žiadateľ: Rádio OKEY, a. s., Bratislava  
SK: č. 111-LO/O-R07/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 93,6 MHz - Ružomberok  
UP: 9.50 hod.  

o 1.3. Žiadateľ: D. EXPRES, a. s., Bratislava  
SK: č. 109-LO/O-R05/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 89,3 MHz -Rimavská Sobota  
SK: č. 110-LO/O-R06/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 88,4 MHz - Ružomberok  
UP: 10.10 hod.  

o 1.4. Žiadateľ: Rádio TWIST, a. s., Bratislava  
SK: č. 105-LO/O-R01/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 91,1 MHz - Brezno  
SK: č. 108-LO/O-R04/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 92,9 MHz - Prievidza  
UP: 10.30 hod.  

o 1.5. Žiadateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica, Banská 
Bystrica  
SK: č. 106-LO/O-R02/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 105,8 MHz - Čadca  
UP: 10.50 hod.  

o 1.6. Žiadateľ: FILJO, spol. s r.o., Košice  
SK: č. 111-LO/O-R07/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 89,8 MHz - Prešov  
UP: 11.10 hod.  

o 1.7. Žiadateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
SK: č. 84-LO/O-T07/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 38. kanál - Dubovica  



SK: č. 88-LO/O-T11/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 33. kanál - Lysá pod Makytou  
SK: č. 89-LO/O-T12/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 48. kanál - Lysá pod Makytou  
SK: č. 90-LO/O-T13/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 25. kanál - Modrý Kameň  
SK: č. 104-LO/O-T27/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 52. kanál - Žilina  
UP: 12.30 hod.  

o 1.8. Žiadateľ: MAC TV, s. r.o., Bratislava  
SK: č. 78-LO/O-T01/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 50. kanál - Bratislava  
SK: č. 79-LO/O-T02/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 43. kanál - Babie SK: č. 83-LO/O-T01/2003 zo dňa 28.03.2003 
vo veci pridelenia frekvencie 50. kanál - Dobšiná  
SK: č. 86-LO/O-T09/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 52. kanál - Lučenec  
SK: č. 87-LO/O-T10/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 56. kanál -Lučenec  
SK: č. 91-LO/O-T14/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 33. kanál - Nižná na Orave  
SK: č. 92-LO/O-T15/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 55. kanál - Nová Baňa  
SK: č. 93-LO/O-T16/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 33. kanál - Nové Zámky  
SK: č. 94-LO/O-T17/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 48. kanál - Partizánske  
SK: č. 95-LO/O-T18/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 43. kanál - Pruské SK: č. 96-LO/O-T19/2003 zo dňa 
28.03.2003 vo veci pridelenia frekvencie 32. kanál - Skalica  
SK: č. 97-LO/O-T20/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 46. kanál - Trenčín  
SK: č. 98-LO/O-T21/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 57. kanál - Trenčín  
SK: č. 100-LO/O-T23/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 38. kanál -Uhrovec  
SK: č. 101-LO/O-T24/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 55. kanál -Zvolen  
SK: č. 102-LO/O-T25/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 55. kanál - Žiar nad Hronom  
SK: č. 104-LO/O-T27/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 52. kanál -Žilina  
UP: 12.50 hod.  

o 1.9. Žiadateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica  
SK: č. 96-LO/O-T19/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 



frekvencie 32. kanál - Skalica  
UP: 13.10 hod.  

o 1.10. Žiadateľ: CREA TV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, 
Košice  
SK: č. 85-LO/O-T08/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 50. kanál - Košice  
UP: 13.30 hod.  

o 1.11. Žiadateľ: Bardejovská televízna spoločnosť, spol. s r o., Bardejov  
SK: č. 80-LO/O-T03/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 24. kanál - Bardejov  
UP: 13.50 hod.  

o 1.12. Žiadateľ: TV Broadcasting, spol. s r.o., Bratislava  
SK: č. 78-LO/O-T01/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 50. kanál - Bratislava  
SK: č. 80-LO/O-T03/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 24. kanál - Bardejov  
SK: č. 81-LO/O-T04/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 44. kanál - Brezno  
SK: č. 82-LO/O-T05/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 56. kanál - Detva  
SK: č. 83-LO/O-T01/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 50. kanál - Dobšiná  
SK: č. 85-LO/O-T08/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 50. kanál - Košice  
SK: č. 86-LO/O-T09/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 52. kanál - Lučenec  
SK: č. 87-LO/O-T10/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 56. kanál -Lučenec  
SK: č. 88-LO/O-T11/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 33. kanál - Lysá pod Makytou  
SK: č. 89-LO/O-T12/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 48. kanál - Lysá pod Makytou  
SK: č. 90-LO/O-T13/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 25. kanál - Modrý Kameň  
SK: č. 91-LO/O-T14/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 33. kanál - Nižná na Orave  
SK: č. 92-LO/O-T15/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 55. kanál - Nová Baňa  
SK: č. 93-LO/O-T16/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 33. kanál - Nové Zámky  
SK: č. 94-LO/O-T17/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 48. kanál - Partizánske  
SK: č. 95-LO/O-T18/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 43. kanál - Pruské  
SK: č. 96-LO/O-T19/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 32. kanál - Skalica  



SK: č. 97-LO/O-T20/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 46. kanál - Trenčín  
SK: č. 98-LO/O-T21/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 57. kanál - Trenčín  
SK: č. 99-LO/O-T22/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 45. kanál - Turčianske Teplice  
SK: č. 100-LO/O-T23/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 38. kanál - Uhrovec  
SK: č. 101-LO/O-T24/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 55. kanál - Zvolen  
SK: č. 102-LO/O-T25/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 55. kanál - Žiar nad Hronom  
SK: č. 103-LO/O-T26/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 40. kanál - Žilina  
SK: č. 104-LO/O-T27/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia 
frekvencie 52. kanál -Žilina  
UP: 14.10 hod.  

2. SK č. 114-LO/D-683/2003 zo dňa 04.04.2003  
vo veci predĺženia platnosti licencie televízne vysielanie č. T/88  
UK: KÁBEL MEDIA, s. r. o., Bratislava  
UP: 19.05.2003, 14.30 hod.  

3. Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ počas výkonu 
kontroly  
 
20.05.2003  

4. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh  
5. Výberové konanie, č. SK: 78-LO/O-T01/2003 zo dňa 28.03.2003  

vo veci pridelenia frekvencie K 50 Bratislava  
ÚK: MAC TV , s.r.o., Košice  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  

6. Výberové konanie, č. SK: 104-LO/O-T27/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 52 Žilina  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  

7. Výberové konanie, č. SK: 98-LO/O-T21/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 57 Trenčín  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  

8. Výberové konanie, č. SK: 79-LO/O-T02/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekvencie K 43 Babie  
ÚK: MAC TV , s.r.o., Košice  

9. Výberové konanie, č. SK: 80-LO/O-TO3/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 24 Bardejov  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: Bardejovská tel. spoločnosť, s.r.o.,  



10. Výberové konanie, č. SK: 81-LO/O-TO4/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 44 Brezno  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  

11. Výberové konanie, č. SK: 82-LO/O-TO5/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 56 Detva  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  

12. Výberové konanie, č. SK: 83-LO/O-TO6/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 50 Dobšiná  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV , s.r.o., Košice  

13. Výberové konanie, č. SK: 84-LO/O-TO7/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 38 Dubovnica  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  

14. Výberové konanie, č. SK: 85-LO/O-TO8/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 50 Košice  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: CREATV , s.r.o., Košice  

15. Výberové konanie, č. SK: 86-LO/O-TO9/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 52 Lučenec  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV , s.r.o., Košice  

16. Výberové konanie, č. SK: 87-LO/O-T10/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 56 Lučenec  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV , s.r.o., Košice  

17. Výberové konanie, č. SK: 88-LO/O-T11/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 33 Lysá pod Makytou  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  

18. Výberové konanie, č.SK: 89-LO/O-T12/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 48 Lysá pod Makytou  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  

19. Výberové konanie, č.SK: 90-LO/O-T13/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 25 Modrý Kameň  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  

20. Výberové konanie, č. SK: 91-LO/O-T14/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 33 Nižná na Orave  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  

21. Výberové konanie, č. SK: 92-LO/O-T15/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 55 Nová Baňa  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  



22. Výberové konanie, č. SK: 93-LO/O-T16/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 33 Nové Zámky  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  

23. Výberové konanie, č. SK: 94-LO/O-T17/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 48 Partizánske  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  

24. Výberové konanie, č. SK: 95-LO/O-T18/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 43 Pruské  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  

25. Výberové konanie, č. SK: 96-LO/O-T19/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 32 Skalica  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica  

26. Výberové konanie, č. SK: 97-LO/O-T20/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 46 Trenčín  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  

27. Výberové konanie, č. SK: 99-LO/O-T22/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 45 Turčianske Teplice  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  

28. Výberové konanie, č. SK: 100-LO/O-T23/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 38 Uhrovec  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  

29. Výberové konanie, č. SK: 101-LO/O-T24/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 55 Zvolen  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  

30. Výberové konanie, č. SK: 102-LO/O-T25/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 55 Žiar nad Hronom  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  

31. Výberové konanie, č. SK: 103-LO/O-T26/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 40 Žilina  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  

32. Výberové konanie, č. SK: 105-LO/O-R01/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekv. 91,1 MHz Brezno  
ÚK: Rádio TWIST, a.s., Bratislava  

33. Výberové konanie, č. SK: 106-LO/O-R02/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekv. 105,8 MHz Čadca  
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica  



34. Výberové konanie, č. SK: 107-LO/O-R03/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekv. 89,8 MHz Prešov  
ÚK: FILJO, s.r.o., Košice  

35. Výberové konanie, č. SK: 108-LO/O-R04/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekv. 92,9 MHz Prievidza  
ÚK: Rádio TWIST, a.s., Bratislava  

36. Výberové konanie, č. SK: 109-LO/O-R05/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekv. 89,3 MHz Rimavská Sobota  
ÚK: D. EXPRES, a.s., Bratislava  

37. Výberové konanie, č. SK: 110-LO/O-R06/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekv. 88,4 MHz Ružomberok  
ÚK: D. EXPRES, a.s., Bratislava  

38. Výberové konanie, č. SK: 111-LO/O-R07/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekv. 93,6 MHz Ružomberok  
ÚK:Rádio OKEY, a.s., Bratislava  

39. Výberové konanie, č. SK: 112-LO/O-R08/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekv. 92,6 MHz Zvolen  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava  

40. SK č.131-LO/D-777/2003 zo dňa 16.04.2003  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/98 z dôvodu zmeny územného rozsahu 
retransmisie - rozšírenie o KDS Žarnovica  
ÚK: Roland Majkút, obch. meno: Roland Majkút - MLOK, Levice  

41. SK č. 47-LO/D-420/2003 zo dňa 07.03.2003  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/81 z dôvodu zmeny 
podielov programových typov a zmeny údajov o častiach programovej služby, 
ktoré mali byť preberané od iných vysielateľov  
ÚK: A.W.G., spol. s r. o., Žilina  

42. SK č. 68-LO/O-611/2003 zo dňa 01.04.2003  
vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
UK: BIC Spišská Nová Ves, s. r.o., Spišská Nová Ves  

43. SK č. 67-LO/O-610/2003 zo dňa 01.04.2003  
vo veci možného porušenia § 16 písm. n/ zákona č. 308/2000 Z. z.  
UK: BIC Spišská Nová Ves, s. r.o., Spišská Nová Ves  

44. SK č. 147-LO/D-613/2003 zo dňa 26.03.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky 
programových služieb  
UK: Kabel Plus, Východné Slovensko, a. s., Košice  

45. SK č. 133-LO/D-798/2003 zo dňa 17.04.2003  
vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny podielov programových typov a 
zmeny podielov programov vo verejnom záujme  
UK: D.EXPRES, a. s., Bratislava  

46. SK č. 141-LO/D-908/2003 zo dňa 06.05.2003  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/30 z dôvodu zmeny podielov 
programových typov a zmeny časového rozsahu vysielania  
ÚK: Marián Matús, Snina  



47. SK č. 149-LO/D-701/203 zo dňa 07.04.2003  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/71 z dôvodu zmeny spôsobu 
vysielania - satelit (Slovaklink)  
UK: Rádio, a. s., Bratislava  

48. SK č. 398-LO/D-2218/2002 zo dňa 11.12.2002  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/67 z dôvodu zmeny 
právnych skutočnosti  
UK: N-Rádio, spol. s r. o., Nitra  

49. Sťažnosť č. 569/28-2003 zo dňa 20.03.2003  
Sťažovateľ: fyzická osoba  
Sťažnosť smeruje proti spoločnosti Slovakia Cable Company, s.r.o., Bratislava  
Predmet sťažnosti: prevádzkovanie retransmisie v KDS Prievidza  

50. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 76-PgO/O-625/2003 zo dňa 1.4.2003 vo veci dodržiavania § 16 písm. b/ 
zák. č. 308/2000 Z.z.  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 312/11-2003  
(monitorovaný program: Televízne noviny zo dňa 16.2.2003)  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné č. licencie: T/41  

51. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 52-PgO/O-487/2003 zo dňa 18.03.2003 vo veci dodržiavania § 16 písm. e/ 
zákona č. 308/2000 z. z. (povinnosť uchovávať súvislé záznamy)  
Doplnenie: Správa o č.3/2003/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV, Banská 
Bystrica  
ÚK: Janovec Milan, Slovenská Lupča (T/130)  

52. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 53-PgO/O-488/2003 zo dňa 18.03.2003 vo veci dodržiavania § 32 ods. 12 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
Doplnenie: Správa o č.3/2003/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV, Banská 
Bystrica  
(monitorovaný program: Nové knihy zo dňa 20.1.2003)  
ÚK: Janovec Milan, Slovenská Lupča (T/130)  

53. Kontrolný monitoring  
Správa č. 32/2003/TV z monitorovania vysielania TV Zobor  
(monitorované dni: 25.3.2003)  
Vysielateľ: SATRO, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/19  

54. Kontrolný monitoring  
Správa č. 34/2003/TV z monitorovania vysielania Studia Plus TV  
(monitorované dni: 22. a 23.4.2003)  
Vysielateľ: František Kováts, Studio Plus TV, Veľký Meder, číslo licencie: T/42  

55. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 33/03/TV o monitorovaní TV Markíza  



(monitorovaný program/monitorovaný deň: Chuťovky / 20.4. a 27.4.2003)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

56. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 35/03/TV z monitorovania vysielania STV 2  
(monitorovaný program/monitorovaný deň: Regionálny denník / 6.5.2003)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  

57. Kontrolný monitoring  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 646/29- 03 zo dňa 7.4..2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie Rádia Lumen, program Tip-top. Rubrika Čo vy na to ? zo dňa 
5.4.2003)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 646/29 - 03 smerujúcej proti vysielaniu Rádia 
Lumen  
Vysielateľ: Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: R/75  

58. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 472/22 - 2003 zo dňa 12.3.2003, sťažovateľ: právnická osoba  
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3.3.2003)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 472/22 - 2003  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  

59. Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 716/30-2003 zo dňa 9.4.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 20.3.2003, Črepiny zo dňa 31.3.2003, 
odvysielané i v repríze dňa 1.4.2003)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 716/30-2003  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39  

60. Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 825/32-2003 zo dňa 23.4.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu Divoch zo dňa 18.4.2003)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 825/32-2003  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39  

61. Štatistika o odvysielanom programe vysielateľov televíznych programových 
služieb v zmysle § 16 písm. l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. za 1.štvrťrok 
2003  

62. 62. Správy o monitorovaní vysielania vybraných vysielateľov v období 
referendovej kampane, moratória a referenda  
(Monitorované obdobie 4.5.-17.5.2003)  

63. SK 26-LO/D-331/2003 zo dňa 21.02.2003  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/41 z dôvodu vysielania 
teletextu  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  

64. SK 427-LO/D-2244/2003 zo dňa 16.12.2002  
vo veci zmeny licencie č. T/139 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania -
zastavenie konania  
ÚK: KID, a. s., Poprad  



65. SK č. 155-LO/D992/2003 zo dňa 16.05.2003  
vo veci odňatia licencie č. T/139  
ÚK: KID, a. s., Poprad  

66. Rôzne  

 
K bodu 2)  
SK č. 114-LO/D-683/2003 zo dňa 04.04.2003  
vo veci predĺženia platnosti licencie televízne vysielanie č. T/88  
UK: KÁBEL MEDIA, s. r. o., Bratislava  
Uznesenie č.03-09/2.267: 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 posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie na 
televízne vysielanie č. T/88 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. doručenú Rade 
dňa 04.04.2003 účastníka konania - spoločnosti:  
KÁBEL MEDIA, s. r. o.  
Rovniakova 1  
851 04 Bratislava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. predlžuje platnosť licencie na 
televízne vysielanie č.T/88 o 12 rokov, držiteľa licencie na vysielanie programovej 
služby určenej výhradne na vysielanie telenákupu podľa § 41 zákona č. 308/2000 Z. 
z. a podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu č. T/88 na televízne vysielanie nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/88/197 zo dňa 11.08.1997 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení článok I. bod 2 a, pričom rozhodnutie v 
plnom znení znie takto:  

"I. 
1/ Názov programovej služby: TELEPRIOR  
2/ Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: udelená na šesť 
rokov, predĺžená podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o ďalších 12 rokov. 
Platnosť licencie končí dňa 07.09.2015  
3/ Časový rozsah vysielania: 24 hod./denne  
4/ Územný rozsah vysielania: lokálny - mesto Košice  
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 22.10.2001, vložka č. 12258/B.  
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 



Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 
22.10.2001, vložka č. 12258/B.  

III.  
1/ Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 26.07.2001:  
Programová služba (100 %)  
Doplnkové vysielanie - 100 % (telenákup)  
Programy - 0 %  
2/ Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní 
televíznej programovej služby: stránkovanie teletextu podľa podania zo dňa 
26.07.2001  
3/ Navrhovaná programová skladba vysielania, vrátane údajov o častiach 
programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov: vysielanie 
televíznej stanice TELEPRIOR je programovou službou určenou výhradne na 
telenákup, programová štruktúra podľa podania č. 1686/2001 zo dňa 26.07.2001.  

IV. 
1/ Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS spoločnosti Kabel Plus, 
Východné Slovensko, a.s., Košice v meste Košice.  
2/ Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/14 spoločnosť Kabel Plus, Východné Slovensko, a. s., Košice.  
3/ Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni  
b/ v prípade iného formátu zabezpečiť prehratie záznamov.  
4/ Podmienky vysielania teletextu :  
a/ charakter vysielania : informačný  
b/ rozdelenie stránok : Hlavné menu 100  
Obsah 101  
Komerčné správy 121  
Zábava 140  
Varenie 155  
Výstavy 165  
Počasie 180  
Horoskopy 185  
TELEPRIOR 200  
Kultúra 220  
Médiá 240  
Kalendár 260  
Kontakty 270  
Stavebníctvo 300  
Reality 370  
Finančné služby 400  
Kurzy 470  
Elektro 500  
Počítače 550  
Komunikácia 570  
Dizajn interiéru 600  



Zdravie, krása 650  
Šport 700  
Cestovný ruch 720  
Motorizmus 800  
Občianska inzercia 840  
Odkazy 860  
Trh práce 880"  
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. II. písmena da/ Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 150.000,- Sk 
(slovom stopäťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 3)  
Návrh opatrení na odstránenie nedostatkov zistených NKÚ počas výkonu kontroly.  
Uznesenie č.03-09/3.268: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje návrh 
Opatrení na odstránenie nedostatkov zistených v Rade pre vysielanie a retransmisiu 
počas výkonu kontroly NKÚ SR v dňoch od 24.1.2003 do 21.3.2003.  
 
K bodu 5)  
Výberové konanie, č. SK: 78-LO/O-T01/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekvencie K 50 Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.03-09/5.269: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 78-LO/O-T01/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. prideľuje frekvenciu 50. kanál Bratislava  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 



licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:  
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"50. kanál, kóta Bratislava"  
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 50 Bratislava  
Frekvenčný list:  
Lokalita: Bratislava  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2004"  

II. zamieta  
žiadosť účastníka konania spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava.  
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 a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto 
rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému 
bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 6)  
Výberové konanie, č. SK: 104-LO/O-T27/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 52 Žilina  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.03-09/6.270: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 104-LO/O-T27/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 Bratislava  
3. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.  
900 82 Blatné 334  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  



rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. prideľuje frekvenciu 52. kanál Žilina  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:  
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"52. kanál, kóta Žilina"  
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 52 Žilina  
Frekvenčný list:  
Lokalita: Žilina  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  

II. zamieta 
žiadosti účastníkov konania - spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava a 
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné. 
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 a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto 
rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému 
bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 7)  
Výberové konanie, č. SK: 98-LO/O-T21/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 57 Trenčín  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/7.271: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 98-LO/O-T21/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  



Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. prideľuje frekvenciu 57. kanál Trenčín 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:  
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"57. kanál, kóta Trenčín"  
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 57 Trenčín  
Frekvenčný list:  
Lokalita: Trenčín  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava.  
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 a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto 
rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému 
bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 8)  
Výberové konanie, č. SK: 79-LO/O-T02/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekvencie K 43 Babie  
ÚK: MAC TV , s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/8.272: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 79-LO/O-T02/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie doručenú 
Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníka konania:  
MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  



040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

prideľuje frekvenciu 43. kanál Babie 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným, Košice, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:  
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"43. kanál, kóta Babie"  
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 43 Babie  
Frekvenčný list:  
Lokalita: Babie  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 9)  
Výberové konanie, č. SK: 80-LO/O-TO3/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 24 Bardejov  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: Bardejovská tel. spoločnosť, s.r.o., Bardejov  
Uznesenie č. 03-09/9.273: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 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. 80-LO/O-T03/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 
zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na televízne 
vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
týchto účastníkov konania:  
1/ Bardejovská televízna spoločnosť, s.r.o.  
Radničné námestie 16  
085 01 Bardejov  
2/ TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje 24. kanál - Bardejov 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/132 spoločnosti Bardejovská televízna 
spoločnosť, s.r.o., Bardejov a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/132 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/132/2001 zo dňa 26.06.2001 sa mení a dopĺňa 
takto:  
1/ Čl. I sa dopĺňa o bod 6 takto:  
"6. Spôsob vysielania: 
a/ terestriálne televízne vysielanie prostredníctvom frekvencie: 24. kanál, kóta 
Bardejov  
b/ prostredníctvom KDS v meste Bardejov"  
2/ V Čl. IV sa body 1 a 2, menia a znejú takto:  
"1/ Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je aj frekvenčný list vydaný Telekomunikačným 
úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia kmitočtového 
spektra Slovenskej republiky prideľuje:  
Televízny kanál: 24  
Lokalita: Bardejov  
Frekvenčný list:  
2/ Programová služba je vysielaná prostredníctvom KDS v meste Bardejov."  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania - spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava.  
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 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 15.000,- Sk (slovom päťnásťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 10)  
Výberové konanie, č. SK: 81-LO/O-TO4/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 44 Brezno  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.03-09/10.274: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 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. 81-LO/O-T04/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 



zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie 
doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníka 
konania:  
TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

zamieta 
žiadosť o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvencii - kanál 44, kóta 
Brezno účastníka konania - spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava, podľa § 
49 ods. 2 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z. .  
 
K bodu 11)  
Výberové konanie, č. SK: 82-LO/O-TO5/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 56 Detva  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.03-09/11.275: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 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. 82-LO/O-T05/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 
zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie 
doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníka 
konania:  
TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

zamieta  
žiadosť o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvencii - kanál 56, kóta 
Detva účastníka konania - spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava, podľa § 
49 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.  
 
K bodu 12)  
Výberové konanie, č. SK: 83-LO/O-TO6/2003 zo dňa 28.03.2003 vo veci pridelenia K 50 
Dobšiná ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava ÚK: MAC TV , s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/12.276: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 83-LO/O-T06/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. prideľuje frekvenciu 50. kanál Dobšiná 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:  
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"50. kanál, kóta Dobšiná"  
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 50 Dobšiná  
Frekvenčný list:  
Lokalita: Dobšiná  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava.  
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 a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto 
rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému 
bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 13)  
Výberové konanie, č. SK: 84-LO/O-TO7/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 38 Dubovica  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.03-09/13.277: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 



zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 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. 84-LO/O-T07/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 
zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie č. 
T/41 doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníka konania:  
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
900 82 Blatné 334  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje 38. kanál - Dubovica 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/41 spoločnosti MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/41 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1/ V Čl. I sa v bode 6a dopĺňa tento text:  
"38. kanál Dubovica"  
2/ V Čl. IV sa dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál (dokrývač): 38  
Lokalita: Dubovica  
Frekvenčný list: "  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 14)  
Výberové konanie, č. SK: 85-LO/O-TO8/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 50 Košice  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: CREATV , s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/14.278: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 85-LO/O-T08/2003 začatom 
dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o 
udelenie/zmenu licencie na televízne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. CREATV, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Jesenského 10  



040 01 Košice  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods.7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 50. kanál Košice 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/152, spoločnosti CREATV, spoločnosť 
s ručením obmedzeným Košice a podľa § 51 ods.5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení  
licenciu č. T/152 na televízne vysielanie nasledovne:  
V rozhodnutí T/152 zo dňa 17.09.2002 sa mení a dopĺňa článok I. a článok IV. takto:  
1. Čl. I. bod 4. sa dopĺňa o tento text:  
" 4. Územný rozsah vysielania: a terestriálne v meste Košice"  
2. Ćl. I. bod 6 sa mení a znie:  
"6. Spôsob vysielania:  
a) vysielanie prostredníctvom KDS a MMDS  
b) terestriálne televizne vysielanie :  
50 kanál, kóta Košice"  
3. Čl. IV. sa dopĺňa o bod 3, ktorý znie:  
" 3. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k 
prideleniu frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný 
Telekomunikačným úradom SR, ktorým sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia 
kmitočtového spektra Slovenskej republiky prideľuje:  
Televízny kanál: 50  
Lokalita: Košice  
Frekvenčný list: ……….  
Frekvencia sa udeľuje na dobu do : 31.12.2005  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania - spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Slávičie údolie 6, 
811 02 Bratislava  
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 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 15)  



Výberové konanie, č. SK: 86-LO/O-TO9/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 52 Lučenec  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/15.279: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 86-LO/O-T09/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. zamieta 
žiadosť o udelenie licencie na televízne terestriálne vysielanie na frekvencii - 52. 
kanál, kóta Lučenec účastníka konania - spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., 
Bratislava  

II. zastavuje 
podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. konanie v časti žiadosti spoločnosti MAC TV - 
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodu, že tento žiadateľ zobral svoju 
žiadosť späť.  
 
K bodu 16)  
Výberové konanie, č. SK: 87-LO/O-T10/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 56 Lučenec  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/16.280: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 87-LO/O-T10/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  



Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. prideľuje frekvenciu 56. kanál Lučenec 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:  
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text::  
"56. kanál, kóta Lučenec"  
2. V Čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 56 Lučenec  
Frekvenčný list:  
Lokalita: Lučenec  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava.  
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 a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto 
rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému 
bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené. 
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 17)  
Výberové konanie, č. SK: 88-LO/O-T11/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 33 Lysá pod Makytou  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.03-09/17.281: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 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. 88-LO/O-T11/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 
zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na televízne 
vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
týchto účastníkov konania:  



1/ MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
900 82 Blatné 334  
2/ TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje 33. kanál - Lysá pod Makytou 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/41 spoločnosti MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/41 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1/ V Čl. I sa v bode 6a dopĺňa tento text:  
"33. kanál Lysá pod Makytou"  
2/ V Čl. IV sa dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál (dokrývač): 33  
Lokalita: Lysá pod Makytou  
Frekvenčný list:  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005."  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania - spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava.  
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 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 18)  
Výberové konanie, č.SK: 89-LO/O-T12/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 48 Lysá pod Makytou  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.,  
Uznesenie č.03-09/18.282: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 89-LO/O-T12/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na televízne vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania týchto 
účastníkov konania:  
1. MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
900 82 Blatné 334  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada postupom podľa § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. zamieta 
Poda § 49ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosť o udelenie licencie na 
televízne terestriálne vysielanie na frekvencii - 48. kanál, kóta Lysá pod Makytou 
účastníka konania - spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava  

II. zastavuje 
podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. konanie v časti žiadosti spoločnosti MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné z dôvodu, že tento žiadateľ zobral svoju žiadosť 
späť.  
 
K bodu 19)  
Výberové konanie, č.SK: 90-LO/O-T13/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 25 Modrý Kameň  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.03-09/19.283: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 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. 90-LO/O-T13/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 
zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na televízne 
vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
týchto účastníkov konania:  
1/ MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
900 82 Blatné 334  
2/ TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje 25. kanál - Modrý Kameň 



držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/41 spoločnosti MARKÍZA - 
SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/41 nasledovne:  
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 07.08.1995 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1/ V Čl. I sa v bode 6a dopĺňa tento text:  
"25. kanál Modrý Kameň"  
2/ V Čl. IV sa dopĺňa tento text:  
"Televízny kanál (dokrývač): 25  
Lokalita: Modrý Kameň  
Frekvenčný list: "  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania - spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava.  
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 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 20)  
Výberové konanie, č. SK: 91-LO/O-T14/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 33 Nižná na Orave  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/20.284: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 91-LO/O-T14/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. prideľuje frekvenciu 33. kanál Nižná  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:  
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"33. kanál, kóta Nižná"  
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 33 Nižná  
Frekvenčný list: vLokalita: Nižná  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava.  
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 a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto 
rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému 
bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 21  
Výberové konanie, č. SK: 92-LO/O-T15/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 55 Nová Baňa  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/21.285: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 92-LO/O-T15/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. prideľuje frekvenciu 55. kanál Nová Baňa 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:  
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"55. kanál, kóta Nová Baňa"  
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 55 Nová Baňa  
Frekvenčný list:  
Lokalita: Nová Baňa  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava.  
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 a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto 
rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému 
bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 22)  
Výberové konanie, č. SK: 93-LO/O-T16/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 33 Nové Zámky  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/22.286: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 93-LO/O-T16/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  



2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. prideľuje frekvenciu 33. kanál Nové Zámky  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:  
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"33. kanál, kóta Nové Zámky"  
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 33 Nové Zámky  
Frekvenčný list:  
Lokalita: Nové Zámky  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava.  
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 a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto 
rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému 
bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 23)  
Výberové konanie, č. SK: 94-LO/O-T17/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 48 Partizánske  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/23.287: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 94-LO/O-T17/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  



1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada postupom v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. zamieta 
podľa § 49 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosť o udelenie licencie na 
televízne terestriálne vysielanie na frekvencii - 48. kanál, kóta Partizánske účastníka 
konania - spoločnosti TV Broadcasting,  

II. zastavuje 
podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. konanie v časti žiadosti spoločnosti MAC TV - 
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodu, že tento žiadateľ zobral svoju 
žiadosť späť.  
 
K bodu 24)  
Výberové konanie, č. SK: 95-LO/O-T18/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 43 Pruské  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/24.288: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 95-LO/O-T18/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada postupom v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. zamieta 
podľa § 49 ods. 2 písm. c) žiadosť o udelenie licencie na televízne terestriálne 
vysielanie na frekvencii - 43. kanál, kóta Pruské účastníka konania - spoločnosti TV 
Broadcasting, s.r.o.,  

II. zastavuje 



podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. konanie v časti žiadosti spoločnosti MAC TV - 
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodu, že tento žiadateľ zobral svoju 
žiadosť späť.  
 
K bodu 25)  
Výberové konanie, č. SK: 96-LO/O-T19/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 32 Skalica  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica  
Uznesenie č.03-09/25.289: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 96-LO/O-T19/2003 začatom 
dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o 
udelenie/zmenu licencie na televízne vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v 
základných podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. Videoštúdio RIS, spol. s r.o.  
Námestie oslobodenia 11  
905 11 Senica  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6 
811 02 Bratislava  
3. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods.7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 32. kanál Skalica 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/33, spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. 
s r.o., Senica a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení  
licenciu č. T/33 na televízne vysielanie v znení neskorších zmien nasledovne:  
V rozhodnutí č. T/33/RZL/596/2002 zo dňa 05.11.2002 sa mení a dopĺňa čl. I. a IV. 
takto:  
1. Čl. I. bod 4 sa dopĺňa o písm. c/, ktorý znie:  
" c) daný dosahom terestriálneho vysielača na televíznom kanáli 32 Skalica"  
2. Čl. IV sa dopĺňa o podbod 4.1, ktorý znie:  
"4.1 Televízny kanál: 32  
Lokalita: Skalica  
Frekvenčný list: ............"  

II. zamieta 



žiadosti účastníkov konania - spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava a 
spoločnosti MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice.  
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 
účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f/5) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 15.000,- Sk (slovom pätnásťtisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 26)  
Výberové konanie, č. SK: 97-LO/O-T20/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 46 Trenčín  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/26.290: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 95-LO/O-T18/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada postupom v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. zamieta 
podľa § 49 ods. 2 písm. c) žiadosť o udelenie licencie na televízne terestriálne 
vysielanie na frekvencii - 46. kanál, kóta Trenčín účastníka konania - spoločnosti 
TV Broadcasting, s.r.o.,  

II. zastavuje 
podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. konanie v časti žiadosti spoločnosti MAC TV - 
spoločnosť s ručením obmedzeným Košice z dôvodu, že tento žiadateľ zobral svoju 
žiadosť späť.  
 



K bodu 27)  
Výberové konanie, č. SK: 99-LO/O-T22/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 45 Turčianske Teplice  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.03-09/27.291: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 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. 99-LO/O-T22/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 
zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie 
doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníka 
konania:  
TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

zamieta  
žiadosť o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvencii - kanál 45, kóta 
Turčianske Teplice účastníka konania - spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., 
Bratislava, podľa § 49 ods. 2 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
K bodu 28)  
Výberové konanie, č. SK: 100-LO/O-T23/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 38 Uhrovec  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/28.292: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 100-LO/O-T23/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  



I. prideľuje frekvenciu 38. kanál Uhrovec  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:  
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"38. kanál, kóta Uhrovec"  
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 38 Uhrovec  
Frekvenčný list:  
Lokalita: Uhrovec  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava.  
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 a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto 
rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému 
bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 29)  
Výberové konanie, č. SK: 101-LO/O-T24/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 55 Zvolen  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/29.293: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 101-LO/O-T24/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  
2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. prideľuje frekvenciu 55. kanál Zvolen  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:  
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"55. kanál, kóta Zvolen"  
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 55 Zvolen  
Frekvenčný list:  
Lokalita: Zvolen  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava.  
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 a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto 
rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému 
bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 30)  
Výberové konanie, č. SK: 102-LO/O-T25/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 55 Žiar nad Hronom  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
ÚK: MAC TV, s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/30.294: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách 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. 102-LO/O-T25/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona 
č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice  
Grešákova 10  
040 01 Košice  



2. TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. prideľuje frekvenciu 55. kanál Žiar na Hronom  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/39 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/39/95 zo dňa 27.07.1995 v znení neskorších 
zmien a doplnení sa mení a dopĺňa takto:  
1. V čl. I, bode 2, písm. a) sa na konci dopĺňa tento text:  
"55. kanál, kóta Žiar nad Hronom"  
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 55 Žiar nad Hronom  
Frekvenčný list:  
Lokalita: Žiar nad Hronom  
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005"  

II. zamieta 
žiadosť účastníka konania spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava.  
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 a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto 
rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému 
bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena f) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu 
č. 2/2001 vo výške = 50.000,- Sk (slovom päťdesiattisíc slovenských korún).  
 
K bodu 31)  
Výberové konanie, č. SK: 103-LO/O-T26/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia K 40 Žilina  
ÚK: TV Broadcasting s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.03-09/31.295: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene 
zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 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. 103-LO/O-T26/2003 začatom dňa 28.03.2003 podľa § 
47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne 
vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníka konania:  



TV Broadcasting, s.r.o.  
Slávičie údolie 6  
811 02 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 § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.  

zamieta  
žiadosť o udelenie licencie na terestriálne vysielanie na frekvencii - kanál 40, kóta 
Žilina účastníka konania - spoločnosti TV Broadcasting, s.r.o., Bratislava, podľa § 
49 ods. 2 písm. c/ zákona č. 308/2000 Z. z..  
 
K bodu 32)  
Výberové konanie, č. SK: 105-LO/O-R01/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 91,1 MHz Brezno  
ÚK: Rádio TWIST, a.s., Bratislava  
Uznesenie č.03-09/32.296: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 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. 105-LO/O-R01/2003 začatom dňa 
28.03.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na 
rozhlasové vysielanie č. R/70 doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
Rádio TWIST, a. s.  
Šalviová 1  
821 01 Bratislava 2  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu - 91,1 MHz Brezno 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 spoločnosti Rádio TWIST, a. s., 
Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1/ V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"91,1 MHz Brezno"  
2/ V Čl. IV v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 91,1 MHz  
Lokalita: Brezno  
Frekvenčný list: č.j. ................."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 



predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena e) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 33)  
Výberové konanie, č. SK: 106-LO/O-R02/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 105,8 MHz Čadca  
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica  
Uznesenie č.03-09/33.297: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 106-LO/O-R02/2003 začatom 
dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na rozhlasové vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkom konania:  
Rádio LUMEN, spol. s r.o.  
Kapitulská 2  
974 01 Banská Bystrica  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

prideľuje frekvenciu 105,8 MHz Čadca 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75, spoločnosti Rádio LUMEN , 
spol. s r.o. Banská Bystrica, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/75 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"105,8 MHz Čadca"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"Frekvencia 105,8 MHz Čadca  
Lokalita: Čadca - Drahušanka  
Frekvenčný list č.j.: ..."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. III. písmena e) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 34)  
Výberové konanie, č. SK: 107-LO/O-R03/2003 zo dňa 28.03.2003  



vo veci pridelenia frekvencie 89,8 MHz Prešov  
ÚK: FILJO, s.r.o., Košice  
Uznesenie č.03-09/34.298: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 107-LO/O-R03/2003 začatom 
dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na rozhlasové vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkom konania:  
FILJO, spol. s r.o.  
Hutnícka 1  
040 01 Košice  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

prideľuje frekvenciu 89,8 MHz Prešov 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/73, spoločnosti FILJO, spol. s r.o., 
Košice, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/73 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/73/99 zo dňa 21.09.1999 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1.V Čl. I sa bod 4 mení a znie takto:  
"4. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie"  
2.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"89,8 MHz Prešov"  
3.V Čl. IV sa bod 2 mení a znie takto:  
"2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie. Súčasťou rozhodnutia sú frekvenčné listy vydané Telekomunikačným 
úradom SR, ktorými sa vysielateľovi v súlade s plánom využitia frekvenčného 
spektra Slovenskej republiky prideľujú frekvencie:  
2.1. 102,0 MHz Košice  
lokalita: Košice - Vodojem  
frekvenčný list č.j.: 7152/SKS-00 zo dňa 11.12.2000  
2.2. 89,8 MHz Prešov  
lokalita: Prešov  
frekvenčný list č.j.: ..."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. III. písmena e) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských 
korún)  
 



K bodu 35)  
Výberové konanie, č. SK: 108-LO/O-R04/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 92,9 MHz Prievidza  
ÚK: Rádio TWIST, a.s., Bratislava  
Uznesenie č.03-09/35.299: Rada pre vysielanie retransmisiu (ďalej len "Rada") s 
pôsobnosťou podľa § 5 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. 108-LO/O-R04/2003 začatom dňa 
28.03.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu licencie na 
rozhlasové vysielanie č. R/70 doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
Rádio TWIST, a. s.  
Šalviová 1  
821 01 Bratislava 2  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu - 92,9 MHz Prievidza 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 spoločnosti Rádio TWIST, a. s., 
Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1/ V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"92,9 MHz Prievidza"  
2/ V Čl. IV v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 92,9 MHz  
Lokalita: Prievidza  
Frekvenčný list: č.j. ................."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. IV. písmena e) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 36)  
Výberové konanie, č. SK: 109-LO/O-R05/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 89,3 MHz Rimavská Sobota  
ÚK: D. EXPRES, a.s., Bratislava  
Uznesenie č.03-09/36.300: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 109-LO/O-R05/2003 začatom 
dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na rozhlasové vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkom konania:  
D.EXPRES, a.s.  
Lamačská cesta 3  
841 01 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

prideľuje frekvenciu 89,3 MHz Rimavská Sobota  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66, spoločnosti D.EXPRES, a.s., 
Bratislava, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"6.29. 89,3 MHz Rimavská Sobota"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"2.29. 89,3 MHz Rimavská Sobota  
lokalita: Rimavská Sobota - Palaska  
frekvenčný list č.j.: ..."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. III. písmena e) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 37)  
Výberové konanie, č. SK: 110-LO/O-R06/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 88,4 MHz Ružomberok  
ÚK: D. EXPRES, a.s., Bratislava  
Uznesenie č.03-09/37.301: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 110-LO/O-R06/2003 začatom 
dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na rozhlasové vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkom konania:  
D.EXPRES, a.s.  
Lamačská cesta 3  



841 01 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

prideľuje frekvenciu 88,4 MHz Ružomberok  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66, spoločnosti D.EXPRES, a.s., 
Bratislava, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/1998 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"6.30. 88,4 MHz Ružomberok"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"2.30. 88,4 MHz Ružomberok  
lokalita: Malino Brdo  
frekvenčný list č.j.: ..."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. III. písmena e) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 38)  
Výberové konanie, č. SK: 111-LO/O-R07/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 93,6 MHz Ružomberok  
ÚK:Rádio OKEY, a.s., Bratislava  
Uznesenie č.03-09/38.302: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 111-LO/O-R07/2003 začatom 
dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu licencie 
na rozhlasové vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkom konania:  
OKEY RÁDIO, a.s.  
Seberíniho 1  
821 03 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 § 48 ods. 7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z.z.  

prideľuje frekvenciu 93,6 MHz Ružomberok  



držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/49, spoločnosti OKEY RÁDIO, a.s., 
Bratislava, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/49 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"6.6. 93,6 MHz Ružomberok"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"2.6. 93,6 MHz Ružomberok  
lokalita: Ružomberok - Úložisko  
frekvenčný list č.j.: ..."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa 
položky č. III. písmena e) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie 
retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských 
korún).  
 
K bodu 39)  
Výberové konanie, č. SK: 112-LO/O-R08/2003 zo dňa 28.03.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 92,6 MHz Zvolen  
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava  
Uznesenie č.03-09/39.303: Rada pre vysielanie 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."), v súlade so zákonom č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 112-LO/O-R08/2003 začatom 
dňa 28.03.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o pridelenie 
frekvencie 92,6 MHz Zvolen na rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach konania dňa 11.04.2003 ( č.p.d. 738 ) 
účastníka konania:  
Slovenský rozhlas  
Mýtna 1  
817 55 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 § 48 ods.7 a § 49 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje 
frekvenciu 92,6 MHz - Zvolen Slovenskému rozhlasu, Bratislava.  
Túto frekvenciu bude Slovenský rozhlas využívať na vysielanie programového 
okruhu SRo 4 - Rádio Regina  
Súčasťou tohto rozhodnutia je aj frekvenčný list č. .../../2003 zo dňa ..............2003, 
vydaný Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.  
 



K bodu 40)  
SK č.131-LO/D-777/2003 zo dňa 16.04.2003  
vo veci zmeny registrácie č. TKR/98 z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie - 
rozšírenie o KDS Žarnovica  
ÚK: Roland Majkút, obch. meno: Roland Majkút - MLOK, Levice  
Uznesenie č. 03-09/40.304: 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. 131-LO/D- 777/2003 zo dňa 
16.04.2003, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/98 z dôvodu 
rozšírenia územného rozsahu registrácie o KDS v meste Žarnovica, žiadateľa:  
Roland Majkút  
Obchodné meno: Roland Majkút - MLOK  
J. Bottu 34  
934 01 Levice  
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, evidovanú pod č. TKR/98 prevádzkovateľa - Roland 
Majkút  
Obchodné meno: Roland Majkút - MLOK, 934 01 Levice, z dôvodu zmeny 
územného rozsahu retransmisie takto:  
Rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/98/97 zo dňa 10.07.1997 v znení 
neskorších zmien a zmeny vykonanej rozhodnutím č TKR/98/RZL/467/2001 
vydanom v úplnom znení dňa 18.12.2001 sa dopĺňa v časti 1.2.3. a 4. o nasl. údaje:  
1. Bod 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia sa dopĺňa o podbod 
1.6, ktorý znie :  
"1.6 Potvrdenie registrácie telekomunikačnej činnosti č. BB-567/02-R pre KDS 
Žarnovica, vydané dňa 19.11.2002 OŠD Banská Bystrica  
Hlavná stanica: Kľakovská 29, Žarnovica  
Lokalita: Žarnovica."  
2. Bod 2. Územný rozsah retransmisie sa dopĺňa o text: " a Žarnovica."  
3. Bod 3. Počet prípojok sa dopĺňa o podbod a text :  
"3.6 Žarnovica predpokladaný: 980 skutočný: 770  
Počet prípojok celkom je: 3729"  
4. Bod 4. Ponuka programových služieb sa dopĺňa o podbod 4.6, ktorý znie:  
"4.6 KDS Žarnovica  
televízne programové služby:  
základný súbor: STV 1, STV 2, MARKÍZA, TA3, JOJ  
rozšírený súbor: SAT 1, RTL, PRO 7, RTL 2, VIVA, VOX, MUSIC BOX, 
Spektrum,  
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, 
písm. i/5 ) je 5. 000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún ).  
 
K bodu 41)  
SK č. 47-LO/D-420/2003 zo dňa 07.03.2003  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/81 z dôvodu zmeny podielov 
programových typov a zmeny údajov o častiach programovej služby, ktoré mali byť 
preberané od iných vysielateľov  
ÚK: A.W.G., spol. s r. o., Žilina  
Uznesenie č.03-09/41.305: 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 05.03.2003 
a doplnené podaním zo dňa 23.04.2003 vo veci zmeny licencie na rozhlasové 
vysielanie č. R/81 z dôvodu zmeny podielov programových typov, zmeny podiel 
programov vo verejnom záujme a zmeny údajov o častiach programovej služby, 
ktoré mali byť preberané od iných vysielateľov účastníka konania - spoločnosti:  
A.W.G., spol. s r.o.  
Námestie Ľ. Štúra  
010 01 Žilina  
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/81 na rozhlasové vysielanie v znení rozhodnutí o udelení licencie č. 
R/81/2002 zo dňa 05.11.2002 nasledovne:  
Článok III. sa mení a znie:  

" III. 
1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej 
skladby, doručenej Rade dňa 05.03.2003 a doplnenej dňa 23.04.2003:  
1.1 Spravodajstvo: min. 1,2%  
1.2 Publicistika: 1,8 %  
1.2.1 Politická publicistika: 0,6 %  
1.2.2 Ostatná publicistika: min. 1,2 %  
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1.3.1. Detské programy: min. 1,0 %  
1.3.2 Náboženské programy: 0,0 %  
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0,0 %  
1.3.4 Zábavné programy: min. 3,6 %  
1.3.5 Hudobné programy: min. 9,5 %  
2. Podiel programov vo verejnom záujme v programovej službe za týždeň určený z 
celkového vysielacieho času: min. 4,2 %  
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za 
týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %"  



Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. III. písmena e/ Prílohy č. 
1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške = 10.000,- Sk 
(slovom desaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 42)  
SK č. 68-LO/O-611/2003 zo dňa 01.04.2003  
vo veci možného porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
UK: BIC Spišská Nová Ves, s. r.o., Spišská Nová Ves  
Uznesenie č.03-09/42.306: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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. 13/03/TV o monitorovaní 
televíznej programovej služby TV REDUTA, rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 68-LO/O-611/2003, spoločnosť  
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.  
Zimná 72  
052 01 Spišská Nová Ves  
(ďalej len "účastník konania")  

porušil  
povinnosť podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznámil Rade všetky 
zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu do 15 dní od vzniku týchto 
zmien, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 
308/2000 Z. z. -  

upozornenie na porušenie zákona. 
Podľa § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
porušenie ktorej sa sankcia uložila.  
 
K bodu 43)  
SK č. 67-LO/O-610/2003 zo dňa 01.04.2003 vo veci možného porušenia § 16 písm. n/ 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
UK: BIC Spišská Nová Ves, s. r.o., Spišská Nová Ves  
Uznesenie č.03-09/43.307: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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. 13/03/TV o monitorovaní 
televíznej programovej služby TV REDUTA, rozhodla, že účastník správneho 
konania č. 67-LO/O-610/2003, spoločnosť  
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o.  
Zimná 72  
052 01 Spišská Nová Ves  
(ďalej len "účastník konania")  

porušil 



povinnosť podľa § 16 písm. n/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že nevysielal v súlade s 
udelenou licenciou, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ 
zákona č. 308/2000 Z. z. -  

upozornenie na porušenie zákona. 
Podľa § 64 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
porušenie ktorej sa sankcia uložila.  
 
K bodu 44)  
SK č. 147-LO/D-613/2003 zo dňa 26.03.2003 vo veci zmeny registrácie retransmisie č. 
TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
UK: Kabel Plus, Východné Slovensko, a. s., Košice  
Uznesenie č.03-09/44.308: 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 (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") posúdila 
oznámenie prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/14 vo veci zmeny 
registrácie retransmisie z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, doručené 
Rade dňa 26.03.2003 účastníka konania - spoločnosti  
Kabel Plus, Východné Slovensko, a. s.  
Rampová 5  
040 01 Košice a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a 
nasl. zákona č. 71/1967 Zb. vydáva toto  

r o z h o d n u t i e 
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.  

m e n í 
registráciu retransmisie č. TKR/14 takto:  
V rozhodnutí č. TKR/14/92 zo dňa 04.05.1992 v znení neskoršie vykonaných zmien a 
doplnkov sa v článku I., bode 1 mení obsadenie kanálov nasledovne:  
"V KDS Spišská Nová Ves sa v základnej programovej ponuke televízna 
programová služba Euronews nahrádza televíznou programovou službou JOJ, a v 
rozšírenej programovej ponuke sa televízna programová služba JOJ nahrádza 
televíznou programovou službou Euronews.  
V KDS Bardejov sa v základnej programovej ponuke televízna programová služba 
TV 4 nahrádza televíznou programovou službou JOJ, a v rozšírenej programovej 
ponuke sa televízna programová služba JOJ nahrádza televíznou programovou 
službou TV 4."  
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 5.000,- Sk 
(slovom päťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 45)  
SK č. 133-LO/D-798/2003 zo dňa 17.04.2003  
vo veci zmeny licencie č. R/66 z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny 



podielov programov vo verejnom záujme  
UK: D.EXPRES, a. s., Bratislava  
Uznesenie č.03-09/45.309: 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. 133-LO/D-798/2003 zo dňa 17.04.2003 
posúdila oznámenie o zmene licencie R/66 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 
zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:  
D.EXPRES, a.s.  
Lamačská cesta 3  
841 04 Bratislava  
z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny podielu programov vo 
verejnom záujme 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/66 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
V rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/1998 z 10.12.1998 v znení neskorších zmien 
sa článok III. mení a znie takto:  

"III. 
1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej 
skladby zo dňa 26.04.2003 (č.p.d. 798/2003):  
1. Spravodajstvo min. 9,8 %  
2. Publicistika min. 1,0 %  
2.1. Politická publicistika min. 0,5 %  
2.2. Ostatná publicistika min. 0,5 %  
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou  
3.1. Detské programy min. 0 %  
3.2. Náboženské programy min. 0 %  
3.3. Literárno-dramatické min. 0 %  
3.4. Zábavné min. 1,1 %  
3.5. Hudobné min. 2,3 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom 
mesiaci: min. 10,2%  
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za 
týždeň určený z celkového vysielacieho času: 0 %"  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. III. písmena e/8) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 15.000,- Sk 
(slovom pätnásťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 46)  
SK č. 141-LO/D-908/2003 zo dňa 06.05.2003  



vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/30 z dôvodu zmeny podielov 
programových typov a zmeny časového rozsahu vysielania vÚK: Marián Matús, Snina  
Uznesenie č.03-09/46.310: 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."), postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 141-LO/D-908/2003 zo dňa 
06.05.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie č. T/30 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka konania:  
Marián Matús  
Strojárska 1832/93  
069 01 Snina  
z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny časového rozsahu vysielania 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/30 nasledovne: Údaje v rozhodnutí o udelení 
licencie č. T/30/94 zo dňa 30.10.1994 v znení neskoršie vykonaných zmien a 
doplnkov sa menia a v úplnom znení znejú takto:  

"I.  
1. Názov programovej služby: SKV 1  
2. Doba, na ktorú bola licencia televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov, platnosť 
licencie končí dňom 15.12.2006  
3. Časový rozsah vysielania: 20 hod. denne  
4. Jazyk vysielania: slovenský  
5. Územný rozsah vysielania: lokálne vysielanie (Snina)  

II. 
Údaje o vysielateľovi: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov 
zo dňa 30.09.2001, vložka číslo: 659/P  

III. 
1. Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, 
doručenej Rade dňa 06.05.2003 (č.p.d. 908/2003):  
a/ Programová služba (100 %)  
1. Doplnkové vysielanie: max. 99 %  
2. Programy: min. 1 %  
b/ Programy (100%)  
1. Spravodajstvo: 0 %  
2. Publicistika: 100 %  
2.1 Politická publicistika: 0 %  
2.2 Ostatná publicistika: 100 %  
3. Dokumentárne programy: 0 %  
4. Dramatické programy: 0 %  
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %  
6. Hudobné programy: 0 %  



7. Vzdelávacie programy: 0 %  
8. Náboženské programy: 0 %  
9. Športové programy: 0 %  
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 1 %  
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je 
vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými 
producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 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: nevysiela  

IV. 
1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného 
systému v Snine, ktorý prevádzkuje vysielateľ na základe registrácie retransmisie č. 
TKR/25.  
2. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
videokazety systému VHS, pričom záznam musí byt 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. IV. 
písmena f/4) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo 
výške 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 47)  
SK č. 149-LO/D-701/203 zo dňa 07.04.2003  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/71 z dôvodu zmeny spôsobu 
vysielania - satelit (Slovaklink)  
UK: Rádio, a. s., Bratislava  
Uznesenie č. 03-09/47.311: 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 "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom 71/1967 
Zb. o správnom konaní, v správnom konaní č. 149-LO/D-701/2003 posúdila žiadosť 
o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/71 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. (rozšírenie územného rozsahu vysielania), doručenú Rade dňa 
07.04.2003 (č.p.d. 701/2003) účastníka konania:  
RADIO, a.s.  
Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
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. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu č. R/71 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/71/99 zo dňa 26.11.1999 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa menia takto:  
V čl. I sa mení bod 6 a znie takto:  
6. Spôsob vysielania:  
a/ terestriálne rozhlasové vysielanie prostredníctvom týchto frekvencií:  
87,7 MHz Košice - Dubník  
91,6 MHz Lučenec  
94,3 MHz Bratislava - Kamzík  
99,2 MHz Žilina - Krížava  
102,5 MHz Poprad - Hranovica  
102,9 MHz Košice - Šibená Hora  
104,0 MHz Banská Bystrica - Suchá Hora  
b/ digitálne vysielanie prostredníctvom satelitu v multiplexe SlovakLink."  
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý 
je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších 
predpisov, určuje Rada účastníkovi konania správny poplatok podľa položky č. III. 
písmena e/5 Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo 
výške 20.000,- Sk (slovom dvadsaťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 48)  
SK č. 398-LO/D-2218/2002 zo dňa 11.12.2002  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/67 z dôvodu zmeny právnych 
skutočnosti  
UK: N-Rádio, spol. s r. o., Nitra  
Uznesenie č.03-09/48.312: 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. 398-LO/D-2218/2002 zo dňa 
11.12.2002 posúdila oznámenie o zmene licencie R/67 na rozhlasové vysielanie podľa 
§ 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. účastníka konania:  
N-RADIO spol. s r.o.  
Vajanského 7  
949 01 Nitra  
z dôvodu zmeny údajov o štatutárnom orgáne vysielateľa a údajov o osobách, ktoré 
majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou a po zistení potrebných 
podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto  

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

mení 



licenciu č. R/67 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/67/99 zo dňa 07.07.1999 v znení neskorších 
zmien sa mení takto:  
Článok II. sa mení a znie takto:  

"II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa s licenciou, 
alebo podiel na hlasovacích právach: podľa výpisu z obchodného registra 
spoločnosti, vložka číslo: 708/N, zo dňa 06.05.2003 v2. Údaje o štatutárnych 
orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu z 
obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 708/N, zo dňa 06.05.2003."  
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/2) Prílohy 
č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 15.000,- Sk 
(slovom pätnásťtisíc slovenských korún).  
 
K bodu 49)  
Sťažnosť č. 569/28-2003 zo dňa 20.03.2003  
Sťažovateľ: fyzická osoba  
Sťažnosť smeruje proti spoločnosti Slovakia Cable Company, s.r.o., Bratislava  
Predmet sťažnosti: prevádzkovanie retransmisie v KDS Prievidza  
Uznesenie č.03-09/49.313: 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. odkladá rokovanie o sťažnosti, 
evidovanej pod č. 569/28 - 2003, vedenej voči spoločnosti SLOVAKIA CABLE 
COMPANY, s.r.o., Bratislava na svoje budúce zasadnutie.  
 
K bodu 50)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 76-PgO/O-625/2003 zo dňa 1.4.2003 vo veci dodržiavania § 16 písm. b/ zák. č. 
308/2000 Z.z.  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 312/11-2003  
(monitorovaný program: Televízne noviny zo dňa 16.2.2003)  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.03-09/50.314: 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. 76-PgO/O-625/2003, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., 
Blatné,  



porušil 
povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov, 
stanovenú v § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v spravodajskom 
programe "Televízne noviny" zo dňa 16.2.2003 odvysielal príspevok "Prešetrenie", 
v ktorom poskytnutím priestoru na vyjadrenie iba predstaviteľom jednej názorovej 
skupiny, ako aj neposkytnutím priestoru na vyjadrenie priamo dotknutej strane, 
nerešpektoval vyváženosť ako základné kritérium nestrannosti a objektívnosti 
spravodajských programov, 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 51)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 52-PgO/O-487/2003 zo dňa 18.03.2003 vo veci dodržiavania § 16 písm. e/ zákona 
č. 308/2000 z. z. (povinnosť uchovávať súvislé záznamy)  
Doplnenie: Správa o č.3/2003/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV, Banská 
Bystrica  
ÚK: Janovec Milan, Slovenská Lupča (T/130)  
Uznesenie č.03-09/51.315: 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. 52-PgO/O-487/2003, obchodným menom Janovec Milan - 
RTV, miestom podnikania - Pod zámkom 29, Slovenská Lupča,  

porušil § 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že neuchovával súvislé záznamy z vysielania počas 30 dní odo dňa ich 
odvysielania a na vyžiadanie ich neposkytol Rade, 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 52) 
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - upozornenie  
SK č.: 53-PgO/O-488/2003 zo dňa 18.03.2003 vo veci dodržiavania § 32 ods. 12 zákona 
č. 308/2000 Z. z.  
Doplnenie: Správa o č.3/2003/TV o monitorovaní televíznej stanice RTV, Banská 
Bystrica  
(monitorovaný program: Nové knihy zo dňa 20.1.2003)  
ÚK: Janovec Milan, Slovenská Lupča (T/130)  
Uznesenie č.03-09/52.316: 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. 53-PgO/O-488/2003, obchodným menom Janovec Milan - 
RTV, miestom podnikania - Pod zámkom 29, Slovenská Lupča,  

porušil § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z. 
tým, že v rámci programovej služby RTV v dňoch 20 a 22.1.2003 odvysielal slovné a 
obrazové informácie o tovaroch a obchodnom mene spoločnosti IKAR, a.s., ktoré 
boli skrytou reklamou v zmysle § 32 ods. 13 zákona č. 308/2000 Z. z., 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 53)  
Kontrolný monitoring  
Správa č. 32/2003/TV z monitorovania vysielania TV Zobor  
(monitorované dni: 25.3.2003)  
Vysielateľ: SATRO, s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/19  
Uznesenie č.03-09/53.317: 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.32/2003/TV o monitorovaní vysielania TV Zobor zo dňa 25.3.2003 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 
K bodu 54) 
Kontrolný monitoring  
Správa č. 34/2003/TV z monitorovania vysielania Studia Plus TV  
(monitorované dni: 22. a 23.4.2003)  
Vysielateľ: František Kováts, Studio Plus TV, Veľký Meder, číslo licencie: T/42  
Uznesenie č.03-09/54.318: 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. 34/2003/TV o monitorovaní vysielania stanice Studio Plus TV 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 22. a 23. 4. 2003 vysielateľa 
Fratiška Kovátsa, Studio Plus TV, Veľký Meder s licenciou č. T/42 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 
K bodu 55)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 33/03/TV o monitorovaní TV Markíza  



(monitorovaný program/monitorovaný deň: Chuťovky / 20.4. a 27.4.2003)  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č.03-09/55.319: 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. 33/03/TV o 
monitorovaní TV Markíza, začína správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-
SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné vo veci možného porušenia ustanovení § 38 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
K bodu 56)  
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 35/03/TV z monitorovania vysielania STV 2  
(monitorovaný program/monitorovaný deň: Regionálny denník / 6.5.2003)  
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava  
Uznesenie č.03-09/56.320: 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. 35/2003/TV o monitorovaní 
Slovenskej televízie , začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona, 
Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 35 ods. 6 a § 34 ods. 1 zákona č. 
308/2000 Z. z.  
 
K bodu 57)  
Kontrolný monitoring  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 646/29- 03 zo dňa 7.4.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie Rádia Lumen, program Tip-top. Rubrika Čo vy na to ? zo dňa 5.4.2003)  
Správa o prešetrení sťažnosti č. 646/29 - 03 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Lumen  
Vysielateľ: Rádio Lumen, spol. s r.o., Banská Bystrica, číslo licencie: R/75  
Uznesenie č.03-09/57.321: 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. 
646/29-03, vedenú voči Rádiu Lumen, s.r.o, Kapitulská 2, 974 01 B. Bystrica, 
vysielateľovi na základe licencie č. R/75, a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.  
Kancelária Rady oznámi v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
oznámi sťažovateľovi výsledok šetrenia Rady.  
 
K bodu 58)  



Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 472/22 - 2003 zo dňa 12.3.2003, sťažovateľ: právnická osoba  
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3.3.2003)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 472/22 - 2003  
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41  
Uznesenie č.03-09/58.322: 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. 
472/22 - 2003, vedenú voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné, 
a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom 
rozsahu.  
 
K bodu 59)  
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 716/30-2003 zo dňa 9.4.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 20.3.2003, Črepiny zo dňa 31.3.2003, 
odvysielané i v repríze dňa 1.4.2003)  
Správa o šetrení sťažnosti č. 716/30-2003  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č.03-09/59.323: 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. 
716/30-2003, začína správne konanie voči spoločnosti MAC TV - spoločnosť s 
ručením obmedzeným Košice vo veci možného porušenia ustanovení § 19 ods.1 
zákona č.308/2000 Z.z..  
 
Uznesenie č.03-09/59.325: 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. 
716/30-2003, vedenú voči spoločnosti MAC TV - spoločnosť s ručením obmedzeným 
Košice, a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú 
v časti smerujúcej proti programu Črepiny zo dňa 31.3.2003.  
 
K bodu 60)  
Šetrenie sťažnosti  
Sťažnosť č. 825/32-2003 zo dňa 23.4.2003 , sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu Divoch zo dňa 18.4.2003)  



Správa o šetrení sťažnosti č. 825/32-2003  
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., Košice, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č.03-09/60.326: 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. 
825/32 - 2003, vedenú voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. a uznala sťažnosť v zmysle § 
19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.  
 
K bodu 61)  
Štatistika o odvysielanom programe vysielateľov televíznych programových služieb v 
zmysle § 16 písm. l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. za 1.štvrťrok 2003  
Uznesenie č.03-09/61.327: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
informáciu o štatistike o odvysielanom programe televíznych programových služieb 
v zmysle § 16 písm.l/, §§ 22-28 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov za 
1.štvrťrok 2003.  
 
K bodu 62)  
Správy o monitorovaní vysielania vybraných vysielateľov v období referendovej 
kampane, moratória a referenda  
(Monitorované obdobie 4.5.-17.5.2003)  
Uznesenie č.03-09/62.328: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie 
výsledky monitoringu vysielania STV, TV Markíza, TV JOJ, TA-3, SRo, Rádia 
Slobodná Európa, Rádia BBC, Rádia TWIST, Rádia Hviezda FM, Rádia Expres, 
Rádia OKEY z dní 21.8.2002 - 25.8.2002 obsiahnutých v Správach o monitorovaní 
vysielania predmetných vysielateľov v období referendovej kampane, moratória a 
referenda.  
 
Uznesenie č.03-09/62.329: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako nezávislý orgán verejnej správy, ktorého prvoradým poslaním je presadzovať 
záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva verejnosti na informácie, napriek tomu, že 
jej zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda priamo nezveril výkon 
dohľadu nad kampaňou pred referendom v elektronických médiách, považuje za 
potrebné vo vzťahu k realizovanej kampani pred referendom o vstupe do Európskej 
únie v elektronických médiách konštatovať nasledovné:  

1. Realizovaná kampaň bola neštandardná a disproporčná, pričom jej 
mobilizačný charakter sa nezriedka zamieňal s motiváciou ku konkrétnej 
voľbe ZA vstup do EÚ.  

2. Realizovaná kampaň (napriek deklarovanému mobilizačnému charakteru) 
žiadnym spôsobom nezohľadňovala legitímne záujmy tej časti verejnosti, 
ktorá odmietala vstup do EÚ.  



3. Kampaň nebola dostatočne transparentná, a to najmä z dvoch dôvodov:  
a) divák/poslucháč často nevedel, kto ho oslovuje - vláda, politická strana 
alebo samotný vysielateľ,  
b) diváci/poslucháči mohli byť nezriedka zmätení aj tým, že grafické alebo 
zvukové znaky kampane sprevádzali tak samotnú mediálnu kampaň, ako aj 
iné obsahy programov (napr. v spravodajstve).  

K bodu 63)  
SK 26-LO/D-331/2003 zo dňa 21.02.2003  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie c. T/41 z dôvodu vysielania teletextu  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, č. licencie: T/41  
Uznesenie č.03-09/63.330: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
posúdila žiadosť doručenú Rade dňa 21.02.2003 vo veci zmeny licencie na televízne 
vysielanie č. T/41 z dôvodu rozšírenia vysielania o teletext 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. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu č. T/41 na televízne vysielanie v znení rozhodnutia o udelení licencie č. 
T/41/95 zo dňa 07.08.1995 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami 
nasledovne:  
V článku III. sa dopĺňa ods. 7, ktorý znie:  
"7/ Podmienky vysielania teletextu:  
a/ označenie teletextovej zložky programovej služby TV Markíza: MARKÍZATEXT  
b/ špecifikácia stránok teletextu platná odo dňa 01.06.2003:  
100 - 109: obsah a servisné informácie  
110 - 159: spravodajstvo  
160 - 199: počasie a informácie s tým súvisiace  
200 - 299: šport a informácie s tým súvisiace  
300 - 399: informácie o programovej službe a s ňou súvisiace  
333: informácia o práve vysielanom programe  
400 - 499: kultúra a informácie s tým súvisiace  
500 - 599: ekonomika, financie a informácie s tým súvisiace  
600 - 649: cestovanie a informácie s tým súvisiace  
650 - 699: nehnuteľnosti a informácie s tým súvisiace  
700 - 749: motorizmus a informácie s tým súvisiace  
750 - 799: interaktívne SMS služby, veda a technika a informácie s tým súvisiace  
800 - 880: zábava, charita, občianska inzercia a informácie obdobného charakteru  



888: skryté titulky  
890 - 899: informácie o vysielaní TV Markíza a ďalšie technické informácie  
c/ osobitné obsahové podmienky:  
ca/ vysielateľ zabezpečí, aby reklama a telenákup boli v teletexte rozoznateľné a 
identifikovateľné ako také.  
cb/ vysielateľ zabezpečí, aby stránka teletextu 110 až 159 (spravodajstvo), 333 
(informácie o práve vysielanom programe) a 888 (skryté titulky) nemali komerčný 
charakter, najmä aby neobsahovali reklamu a telenákup alebo aby komerčné alebo 
platené informácie neboli vydávané za správy."  
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 40. 000,- Sk (slovom štyridsaťtisíc slovenských korún)  
 
K bodu 64)  
SK 427-LO/D-2244/2002 zo dňa 16.12.2002  
vo veci zmeny licencie c. T/139 z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania -
zastavenie konania  
ÚK: KID, a. s., Poprad  
Uznesenie č.03-09/64.331: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z. z.") v správnom konaní č. 427-LO/D-2244/2002 zo dňa 16.12.2002 vo veci žiadosti 
o zmenu licencie na vysielanie teletextu na treťom vysielacom televíznom okruhu č. 
T/139 z dôvodu rozšírenia územného rozsahu vysielania teletextu účastníkovi 
konania - spoločnosti:  
KID, a. s.  
Huzsova 12  
058 01 Poprad  
postupom podľa § 71 citovaného zákona vydáva toto  

rozhodnutie: 
Rada podľa § 30 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne 
konaní č. 427-LO/D-2244/2002 zo dňa 16.12.2002 veci žiadosti o zmenu licencie na 
vysielanie teletextu na treťom vysielacom televíznom okruhu č. T/139 z dôvodu 
rozšírenia územného rozsahu vysielania teletextu, pretože účastník konania 
podaním doručeným Rade dňa 16.05.2003 vzal svoj návrh na začatie správneho 
konania späť.  
 
K bodu 65)  
SK 155-LO/D992/2003 zo dňa 16.05.2003  
vo veci odňatia licencie c. T/139  
ÚK: KID, a. s., Poprad  
Uznesenie č.03-09/65.332: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o 
zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 
Z. z.") postupom podľa § 71 cit. zákona, v správnom konaní č. 155-LO/D-992/2003 
zo dňa 16.05.2003 vo veci žiadosti o odňatie licencie na vysielanie teletextu na 



treťom vysielacom televíznom okruhu č. T/139 vysielateľa  
KID, a. s.  
Huzsova 12  
058 01 Poprad  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona 
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/139  
na vysielanie teletextu na treťom vysielacom televíznom okruhu z dôvodu, že o to 
vysielateľ listom doručeným Rade dňa 16.05.2003 (č.p.d. 992/2003) písomne 
požiadal.  
 
K bodu 66) 
Rôzne 
5. Návrh na ZSC - Brusel, dňa 03.06.2003 (J.Grujbárová)  
Uznesenie č.03-09/66.333: Rada pre vysielanie a retransmisiu sa oboznámila s 
pozvaním zo strany Direktoriátu pre vzdelanie a kultúru - sekcie pre audiovizuálnu 
politiku tlmočeným prostredníctvom Stálej misie SR v Bruseli na zasadnutie 
Kontaktného výboru "Televízia bez hraníc" a poveruje riaditeľku Kancelárie RVR 
Ing.Jarmilu Grujbárovú, aby sa 18. zasadnutia "Kontaktného výboru" v Bruseli 
dňa 3.júna 2003 zúčastnila.  
Kancelária RVR oznámi účasť nominovaného zástupcu Direktoriátu v termíne do 
22.mája 2003 a zabezpečí ZSC organizačne a finančne.  
6. Návrh na ZSC - Mgr. Maxonová (Tallin) dňa 16.-18.06.2003  
Uznesenie č.03-09/66.334: Rada pre vysielanie a retransmisiu súhlasí s účasťou Mgr. 
Lucie Maxonovej na 8. zasadnutí skupiny MM-S-OD v dňoch 16.-18. júna 2003 v 
Talline v Estónsku. Kancelária Rady sa poveruje zabezpečiť ZSC v rozsahu 
obvyklom pre tento typ refundovanej zahraničnej pracovnej cesty.  
Valéria Agócs  
predsedníčka Rady 
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