
Zápisnica č. 20-2003  
 

(program a uznesenia) 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa 18.11.2003 o 9,15 hod. v zasadačke SSN, Župné nám. č. 7, Bratislava a 
dňa 19.11.2003 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
Zapisovateľ: P.Abrahám  
Overovateľ: A. Kubisch 
Program: 

18.11.2003 začiatok o 9,15 hod. 

1. Verejné vypočutia žiadateľov - výberové konanie 
 
1.1. Žiadateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
SK: č. 315-LO/O-T28/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 
45.kanál - Babie  
ÚP: 9.30 hod.  
1.2. Žiadateľ: MAC TV, s. r.o., Bratislava 
SK: č. 318-LO/O-T31/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 27. 
kanál - Michalovce  
SK: č. 319-LO/O-T32/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 52 
kanál - Prešov  
UP: 9.45 hod.  
1.3. Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava  
SK: č. 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 87,7 
MHz - Banská Bystrica  
SK: č. 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 
106,2 MHz - Košice - Makovica  
SK: č. 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 94,2 
MHz - Poprad  
SK: č. 335-LO/O-R22/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 
107,6 MHz - Snina  
SK: č. 338-LO/O-R25/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 97,8 
MHz - Trenčín  
SK: č. 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 
106,9 MHz - Žilina  
UP: 10.00 hod.  
1.4. Žiadateľ: D. EXPRES, a. s., Bratislava  
SK: č. 325-LO/O-R12/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 95,4 
MHz - Dolný Hričov  
SK: č. 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 
106,2 MHz - Košice - Makovica  
SK: č. 333-LO/O-R20/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 99,7 
MHz - Nové Mesto nad Váhom  



UP: 10.20 hod.  
1.5. Žiadateľ: RADIO a.s., Bratislava  
SK: č. 327-LO/O-R15/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 92,2 
MHz - Dubnica nad Váhom  
SK: č. 329-LO/O-R16/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 95,0 
MHz - Liptovský Mikuláš  
SK: č. 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 94,2 
MHz - Poprad  
UP: 10.40 hod.  
1.6. Žiadateľ: Rádio TWIST, a. s., Bratislava  
SK: č. 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 87,7 
MHz - Banská Bystrica  
SK: č. 324-LO/O-R11/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 99,6 
MHz - Čadca  
SK: č. 326-LO/O-R13/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 87,9 
MHz - Dolný Kubín  
SK: č. 330-LO/O-R17/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 90,7 
MHz - Námestovo  
SK: č. 332-LO/O-R19/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 96,1 
MHz - Nitra  
UP: 11.00 hod.  
1.7. Žiadateľ: Rádio OKEY, a. s., Bratislava  
SK: č. 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 
106,2 MHz - Košice - Makovica  
SK: č. 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 
106,9 MHz - Žilina  
UP: 11.20 hod.  
1.8. Žiadateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica  
SK: č. 331-LO/O-R18/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 95,7 
MHz - Nitra  
SK: č. 335-LO/O-R22/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 
107,6 MHz - Snina  
SK: č. 337-LO/O-R24/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 93,3 
MHz - Trenčín  
UP: 11.40 hod.  
1.9. Žiadateľ: SPINOZA s.r.o., Partizánske  
SK: č. 336-LO/O-R23/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 91,8 
MHz - Trenčín  
UP: 12.00 hod.  
1.10. Žiadateľ: FRONTINUS s.r.o., Žilina  
SK: č. 323-LO/O-R10/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 96,1 
MHz - Čadca  
UP: 12.20 hod.  
1.11. Žiadateľ: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava  
SK: č. 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 87,7 
MHz - Banská Bystrica  



SK: č. 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 
106,2 MHz - Košice - Makovica  
SK: č. 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 94,2 
MHz - Poprad  
SK: č. 337-LO/O-R24/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 93,3 
MHz - Trenčín  
SK: č. 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 
106,9 MHz - Žilina  
UP: 14.00 hod.  
1.12. Žiadateľ: Poprad Reality Invest a.s., Poprad  
SK: č. 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 94,2 
MHz - Poprad  
UP: 14.30 hod.  
1.13. Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Martin  
SK: č. 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 87,7 
MHz - Banská Bystrica  
SK: č. 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 
106,9 MHz - Žilina  
UP: 15.00 hod.  
1.14. Žiadateľ: GES Slovakia s.r.o., Levice  
SK: č. 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 87,7 
MHz - Banská Bystrica  
SK: č. 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 
106,2 MHz - Košice - Makovica  
SK: č. 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 94,2 
MHz - Poprad  
SK: č. 337-LO/O-R24/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 93,3 
MHz - Trenčín  
SK: č. 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 
106,9 MHz - Žilina  
UP: 15.30 hod.  
1.15. Žiadateľ: SERVIS SLOVAKIA s.r.o., Žilina  
SK: č. 339-LO/O-R26/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 98,0 
MHz - Žilina  
UP: 16.00 hod. 
 
Program :19.11.2003 začiatok o 9,30 hod.  

2. Výberové konanie, č. SK: 315-LO/O-T28/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 45. kanál - Babie  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  

3. Výberové konanie, č. SK: 318-LO/O-T31/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 27. kanál - Michalovce  
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava  

4. Výberové konanie, č. SK: 319-LO/O-T32/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 52. kanál - Prešov  
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava  



5. Výberové konanie, č. SK: 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 87,7 MHz Banská Bystrica  
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava  
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Martin  
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava  
ÚK: Rádio TWIST, a. s., Bratislava  
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice  

6. Výberové konanie, č. SK: 323-LO/O-R10/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz Čadca  
ÚK: FRONTINUS s.r.o., Žilina  

7. Výberové konanie, č. SK: 324-LO/O-R11/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 99,6 MHz Čadca  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  

8. Výberové konanie, č. SK: 325-LO/O-R12/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 95,4 MHz Dolný Hričov  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  

9. Výberové konanie, č. SK: 326-LO/O-R13/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 87,9 MHz Dolný Kubín  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  

10. Výberové konanie, č. SK: 327-LO/O-R15/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 92,2 MHz Dubnica nad Váhom  
ÚK: RADIO a.s., Bratislava  

11. Výberové konanie, č. SK: 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 106,2 MHz Košice - Makovica  
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava  
ÚK: RADIO OKEY a.s., Bratislava  
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava  
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  

12. Výberové konanie, č. SK: 329-LO/O-R16/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 95,0 MHz Liptovský Mikuláš  
ÚK: RADIO a.s., Bratislava  

13. Výberové konanie, č. SK: 330-LO/O-R17/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 90,7 MHz Námestovo  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  

14. Výberové konanie, č. SK: 331-LO/O-R18/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 95,7 MHz Nitra  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica  

15. Výberové konanie, č. SK: 332-LO/O-R19/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz Nitra  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  

16. Výberové konanie, č. SK: 333-LO/O-R20/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 99,7 MHz Nové Mesto nad Váhm  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  

17. Výberové konanie, č. SK: 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 94,2 MHz Poprad  



ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava  
ÚK: RADIO a.s., Bratislava  
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava  
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice  
ÚK: Poprad Reality Invest a.s., Poprad  

18. Výberové konanie, č. SK: 335-LO/O-R22/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 107,6 MHz Snina  
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrcia  

19. Výberové konanie, č. SK: 336-LO/O-R23/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 91,8 MHz Trenčín  
ÚK: SPINOZA s.r.o., Patrizánske  

20. Výberové konanie, č. SK: 337-LO/O-R24/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 93,3 MHz Trenčín  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrcia  
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava  
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice  

21. Výberové konanie, č. SK: 338-LO/O-R25/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 97,8 MHz Trenčín  
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava  

22. Výberové konanie, č. SK: 339-LO/O-R26/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 98,0 MHz Žilina  
ÚK: SERVIS SLOVAKIA spol. s r.o., Žilina  

23. Výberové konanie, č. SK: 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHZ Žilina  
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava  
ÚK: OKEY RADIO a.s., Bratislava  
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava  
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice  
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS s.r.o., Martin  

24. Výberové konanie, č. SK: 316-LO/O-T29/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál - Brezno  

25. Výberové konanie, č. SK: 317-LO/O-T30/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 52. kanál - Lučenec  

26. Výberové konanie, č. SK: 320-LO/O-T33/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 33. kanál - Pruské  

27. Výberové konanie, č. SK: 321-LO/O-T34/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 45. kanál - Turčianske Teplice  

28. SK č. 348-LO/O-1959/2003 zo dňa 21.10.2003  
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. 
(neprevádzkovanie retransmisie v súlade s registráciou retransmisie)  
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava  
ÚP: 19.11.2003 o 10.30. hod  

29. SK č. 349-LO/O-1959/2003 zo dňa 21.10.2003  
vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. (neoznámenie 
zmien údajov v registrácii retransmisie)  



ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava  
ÚP: 19.11.2003 o 10.30. hod  

30. SK č. 158-LO/D-1015/2003 zo dňa 19.5.2003  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 a nasl. zák. č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava  

31. SK č. 157-LO/D-751/2003 zo dňa 15.4.2003  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/73 podľa § 51 ods. 4 a nasl. 
zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny 
podielov programov vo verejnom záujme - návrh na zastavenie správneho 
konania a vrátenie správneho poplatku  
ÚK: FILJO, spol. s r.o. Košice  

32. SK č. 311-LO/D-1914/2003 zo dňa 23.09.2003  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/141 podľa § 51 ods. 4 a nasl. 
zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov a časového 
rozsahu vysielania  
ÚK: Levická televízna spoločnosť, s.r.o., Levice  

33. SK č. 283-LO/D-1882/2003 zo dňa 19.09.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z 
dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko, a.s., Košice  

34. SK č. 309-LO/D-1943/2003 zo dňa 29.09.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z 
dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Šaľa  

35. Sťažnosť č. 2067/92-2003 zo dňa 14.10.2003 proti spoločnosti Robur, s. r. o., 
Ružomberok  
Sťažovateľ: právnická osoba  
Predmet sťažnosti: Neoprávnené preberanie signálu programových služieb a 
šírenie tohto signálu bez súhlasu vysielateľa.  

36. Sťažnosť č. 1730/80-2003 zo dňa 27.8.2003 proti subjektu Július Pereszlényi - 
Servis TV-Video, s. r. o., Štúrovo  
Sťažovateľ: právnická osoba  
Predmet sťažnosti: neoprávnené prevádzkovanie KDS v meste Komárno  

37. Sťažnosť č. 1729/81-2003 zo dňa 27.08.2003 proti Slovenský rozhlas, Bratislava  
Sťažovateľ: fyzické osoba  
Predmet sťažnosti: zhoršenie príjmu vysielania Slovenského rozhlasu, 
programovej služby Rádio Slovensko na stredných vlnách, zníženie výkonu 
vysielača na frekvencii 1098 kHz Nitra  

38. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuty  
SK č.: 287-PgO/O-1727/2003 zo dňa 23.9.2003  
Doplnenie: Správa č. 64/2003/TV o monitorovaní spravodajského programu 
Počasie  
(dodržiavanie § 38 ods.2 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 2.,3. a4.9.2003)  



ÚK: MAC TV s.r.o., číslo licencie: T/39  
ÚP: 19.11.2003 o 10.00 hod.  

39. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuty  
SK č.: 303-PgO/O-1836/2003 zo dňa 7.10.2003  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1627/72 - 2003  
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 7.10.2003, Televízne noviny)  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., číslo licencie: T/41  

40. Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuty  
SK č.:179-PgO/O-1008/2003 zo dňa 3.6.2003  
Doplnenie: Správa č. 893/38-2003 a 894/37-2003  
(dodržiavanie § 35 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 26.4. - 11.5.2003)  
ÚK: Slovenská televízia  
ÚP: 19.11.2003 o 11.00 hod.  

41. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.79/2003/TV o monitorovaní vysielania TV Nové Zámky  
(monitorované dni/program:3.9., 5.9.2003 kompletné vysielanie )  
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky, číslo licencie: T/116  

42. Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 21/2003/RO o monitorovaní vysielania Rádia Expres  
(monitorované dni/program: 20. a 21.09.2003, Oranžový Expres)  
Vysielateľ: D. Expres, a.s., číslo licencie: R/66  

43. Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosti č.  
1984/87-2003 zo dňa 2.10.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
2062/90-2003 zo dňa 13.10.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
2066/91-2003 zo dňa 14.10.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu NOVINY zo dňa 12.9.2003)  
Správa o šetrení sťažností č. 1984/87-2003, 2062/90-2003, 2066/91-2003 
smerujúcich proti vysielaniu TV JOJ  
Vysielateľ: spol. MAC TV s r.o. Bratislava, číslo licencie: T/39  

44. Kontrolný monitoring  
Správa č. 80 o monitorovaní vysielania Televízie Prievidza  
(monitorovaný deň: 8., 9. a 10. 10. 2003)  
Vysielateľ: Video TV s.r.o., Prievidza, číslo licencie: T/43  

45. Kontrolný monitoring  
Správa č. 77/2003/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Trnava  
(monitorovaný deň: 16.,17.,19. a 22.9.2003)  
Vysielateľ: Mestská televízia, s.r.o. Trnava , číslo licencie:T/78  

46. Štatistika o odvysielanom programe za III. štvrťrok 2003  



47. Rôzne  

K bodu 1) 
Verejné vypočutia žiadateľov - výberové konanie  
Žiadateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
SK: č. 315-LO/O-T28/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 45.kanál - 
Babie  
ÚP: 9.30 hod.  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: MAC TV, s. r.o., Bratislava  
SK: č. 318-LO/O-T31/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 27. kanál - 
Michalovce  
SK: č. 319-LO/O-T32/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 52 kanál - 
Prešov  
UP: 9.45 hod.  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava  
SK: č. 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 87,7 MHz - 
Banská Bystrica  
SK: č. 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 106,2 MHz 
- Košice - Makovica  
SK: č. 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 94,2 MHz - 
Poprad  
SK: č. 335-LO/O-R22/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 107,6 MHz 
- Snina  
SK: č. 338-LO/O-R25/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 97,8 MHz - 
Trenčín  
SK: č. 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHz 
- Žilina  
UP: 10.00 hod.  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: D. EXPRES, a. s., Bratislava  
SK: č. 325-LO/O-R12/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 95,4 MHz - 
Dolný Hričov  
SK: č. 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 106,2 MHz 
- Košice - Makovica  
SK: č. 333-LO/O-R20/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 99,7 MHz - 
Nové Mesto nad Váhom  
UP: 10.20 hod.  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: RADIO a.s., Bratislava  
SK: č. 327-LO/O-R15/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 92,2 MHz - 
Dubnica nad Váhom  
SK: č. 329-LO/O-R16/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 95,0 MHz - 
Liptovský Mikuláš  
SK: č. 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 94,2 MHz - 



Poprad  
UP: 10.40 hod.  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: Rádio TWIST, a. s., Bratislava  
SK: č. 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 87,7 MHz - 
Banská Bystrica  
SK: č. 324-LO/O-R11/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 99,6 MHz - 
Čadca  
SK: č. 326-LO/O-R13/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 87,9 MHz - 
Dolný Kubín  
SK: č. 330-LO/O-R17/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 90,7 MHz - 
Námestovo  
SK: č. 332-LO/O-R19/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz - 
Nitra  
UP: 11.00 hod.  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: Rádio OKEY, a. s., Bratislava  
SK: č. 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 106,2 MHz 
- Košice - Makovica  
SK: č. 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHz 
- Žilina  
UP: 11.20 hod.  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica  
SK: č. 331-LO/O-R18/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 95,7 MHz - 
Nitra  
SK: č. 335-LO/O-R22/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 107,6 MHz 
- Snina  
SK: č. 337-LO/O-R24/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 93,3 MHz - 
Trenčín  
UP: 11.40 hod.  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: SPINOZA s.r.o., Partizánske  
SK: č. 336-LO/O-R23/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 91,8 MHz - 
Trenčín  
UP: 12.00 hod.  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: FRONTINUS s.r.o., Žilina  
SK: č. 323-LO/O-R10/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz - 
Čadca  
UP: 12.20 hod.  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava  
SK: č. 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 87,7 MHz - 
Banská Bystrica  
SK: č. 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 106,2 MHz 



- Košice - Makovica  
SK: č. 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 94,2 MHz - 
Poprad  
SK: č. 337-LO/O-R24/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 93,3 MHz - 
Trenčín  
SK: č. 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHz 
- Žilina  
UP: 14.00 hod.  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: Poprad Reality Invest a.s., Poprad  
SK: č. 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 94,2 MHz - 
Poprad  
UP: 14.30 hod.  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Martin  
SK: č. 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 87,7 MHz - 
Banská Bystrica  
SK: č. 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHz 
- Žilina  
UP: 15.00 hod.  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: GES Slovakia s.r.o., Levice  
SK: č. 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 87,7 MHz - 
Banská Bystrica  
SK: č. 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 106,2 MHz 
- Košice - Makovica  
SK: č. 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 94,2 MHz - 
Poprad  
SK: č. 337-LO/O-R24/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 93,3 MHz - 
Trenčín  
SK: č. 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHz 
- Žilina  
UP: 15.30 hod.  
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: SERVIS SLOVAKIA s.r.o., Žilina  
SK: č. 339-LO/O-R26/2003 zo dňa 10.10.2003 vo veci pridelenia frekvencie 98,0 MHz - 
Žilina  
UP: 16.00 hod.  
 
19.11.2003 začiatok o 9,30 hod.  
K bodu 2)  
Výberové konanie, č. SK: 315-LO/O-T28/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 45. kanál - Babie  
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné  
Uznesenie č.:03-20/2.743: 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. 315-LO/O-T28/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na televízne vysielanie vo veci pridelenia kanálu 45, kóta Babie doručenú 
Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníka konania - 
spoločnosti:  
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.  
Bratislavská 334/18  
900 82 Blatné  
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.  

prideľuje 45. kanál, kóta Babie  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/41, spoločnosti MARKÍZA - 
SLOVAKIA, s. r. o., Blatné a mení rozhodnutie o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 
7.8.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:  
1. V Článku I v bode 6 písm. a/ sa dopĺňa tento text:  
"45. kanál, kóta Babie"  
2. V Článku IV sa dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 45  
Lokalita: Babie  
Frekvenčný list: "  
 
K bodu 3) 
Výberové konanie, č. SK: 318-LO/O-T31/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 27. kanál - Michalovce  
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č.:03-20/3.744: 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. 318-LO/O-T31/2003 začatom dňa 10.10.2003 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 s.r.o.  
Brečtanová 1  
831 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 zákona č. 308/2000 Z.z.  

prideľuje frekvenciu 27. kanál Michalovce  
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV s.r.o, 
Bratislava, 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::  
"27. kanál, kóta Michalovce"  
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 27 Michalovce  
Frekvenčný list:  
Lokalita: Michalovce"  
 
K bodu 4) 
Výberové konanie, č. SK: 319-LO/O-T32/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 52. kanál - Prešov  
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava  
Uznesenie č. 03-20/4.745: 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. 319-LO/O-T32/2003 začatom dňa 10.10.2003 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 s.r.o.  
Brečtanová 1  
831 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 zákona č. 308/2000 Z.z.  

prideľuje frekvenciu 52. kanál Prešov 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/39 spoločnosti MAC TV -s.r.o., 
Bratislava, 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 Prešov"  
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text:  
" Televízny kanál: 52 Prešov  
Frekvenčný list:  
Lokalita: Prešov"  
 
K bodu 5) 
 
Výberové konanie, č. SK: 322-LO/O-R09/2003 zo dňa 10.10.2003  



vo veci pridelenia frekvencie 87,7 MHz Banská Bystrica  
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava  
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Martin  
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava  
ÚK: Rádio TWIST, a. s., Bratislava  
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice  
Uznesenie č. 03-20/5.746: 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. 334-LO/O-R21/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o 
udelenie/zmenu licencie na rozhlasové vysielanie a žiadosť o pridelenie frekvencie 
vysielateľa na základe zákona, doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.  
Priehradka 20  
036 01 Martin  
2. RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o  
Tupého 15  
831 01 Bratislava  
3. GES Slovakia, s.r.o.,  
Pri Podlužianke 9  
934 01 Levice  
4. Slovenský rozhlas  
Mýtna 1  
817 55 Bratislava  
5. Rádio TWIST, a.s.  
Šalviova 1  
821 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 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. udeľuje 
a. spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Priehradka 20, 036 01 Martin 
licenciu č. R/... na regionálne rozhlasové vysielanie za týchto podmienok:  

I. 
1. Názov programovej služby: RÁDIO REBECA  
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia: 87,7 MHz Banská Bystrica  

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 v 
Žiline zo dňa 28.10.2003, vložka č. 14453/L  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Prešove zo dňa 28.10.2003, 
vložka č. 14453/L  

III. 
1. Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z programovej skladby 
doručenej Rade dňa 24.10.2003 ( č.p.d. 2206/2003 , 2207/2003 ):  
1. Programové typy:  
1.1 Spravodajstvo: min. 2%  
1.2 Publicistika: min. 1%  
1.2.1 Politická publicistika: 0%  
1.2.2 Ostatná publicistika: min. 1%  
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1.3.1 Programy pre deti: 0%  
1.3.2 Náboženské programy: 0%  
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0%  
1.3.4 Zábavné programy: 0%  
1.3.5 Hudobné programy: min. 29%  
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z 
celkového vysielacieho času: 0 %  
3. Podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme : min. 3 %  

IV. 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a) nosiče CD vo formáte MP3  
b) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie, uvedené vo frekvenčnom liste, vydanom Telekomunikačným úradom 
SR, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  
2.1. Frekvencia: 87,7 MH Banská Bystrica - Suchá Hora  
Lokalita: Banská Bystrica  
Frekvenčný list: ............................... zo dňa ........  
3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP áno  
Alternatívne frekvencie AF áno  
Typ programu PTY áno  
Iné informácie o vysielaných sieťach EON áno  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI áno  
Prepínač hudba/reč M/S áno  
Textový kanál RT áno  
Hodiny a dátum CT áno  



Identifikácia dopravného hlásenia TA áno  
Meno programového okruhu PS REBECA  
Číslo programu PIN áno  

II. zamieta 
Podľa § 49 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosti účastníkov konania - spoločností: 
RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o, Bratislava, GES Slovakia, s.r.o., 
Levice, Slovenský rozhlas, Bratislava, Rádio TWIST a.s., 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 vyhovené.  
 
K bodu 6) 
Výberové konanie, č. SK: 323-LO/O-R10/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz Čadca  
ÚK: FRONTINUS s.r.o., Žilina  
Uznesenie č.:03-20/6.747: 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. 323-LO/O-R10/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 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:  
FRONTINUS s.r.o.  
Rosina 259  
010 01  
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.  

prideľuje frekvenciu 96,1 MHz Čadca 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/65, spoločnosti FRONTINUS s.r.o., 
Rosina, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/65 nasledovne: Údaje v Rozhodnutí o udelení 
licencie č. R/65/98 zo dňa 14.08.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien a 
doplnkov sa mení a v úplnom znení znejú takto:  

"I. 
7. Názov programovej služby: Rádio Frontinus  
8. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: na šesť rokov, 
predĺžená podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. o ďalších osem rokov; platnosť 
licencie končí dňom 03.09.2012  
9. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
10. Územný rozsah vysielania: regionálne vysielanie  



11. Jazyk vysielania: slovenský  
12. Pridelené frekvencie:  
104,6 MHz Straník  
96,1 MHz Čadca  

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: 274/L, zo dňa 15.10.2003  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa výpisu z obchodného registra spoločnosti, vložka číslo: 274/L, zo dňa 
15.10.2003  

III. 
 
1. Podiely programových typov za týždeň určené podľa platnej programovej 
skladby doručenej Rade dňa 05.04.2001 (č.p.d. 789):  
1. Spravodajstvo - min. 3,6 %  
2. Publicistika: - min. 7,4 %  
2.1. politická publicistika - min. 1 %  
2.2. ostatná publicistika - min. 6,4 %  
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
3.1. detské programy - min. 2,2 %  
3.2. náboženské programov - 0 %  
3.3. literárno-dramatické programy - 0%  
3.4. zábavné programy - min. 20,8 %  
3.5. hudobné programy - min. 66 %  
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom 
mesiaci: min. 8 %  
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za 
týždeň určený z celkového vysielacieho času: 5 % (vysielateľ s licenciou č. R/78: 
Radio Free Europe / Radio Liberty Inc., Washington D.C.; názov programovej 
služby: Rádio Slobodná Európa)  

IV. 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo  
b) nosiče CD vo formáte MPEG-3 alebo  
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie, uvedené vo frekvenčných listoch, ktoré sú súčasťou tohto rozhodnutia:  
a) Frekvencia: 104,6 MHz  
Lokalita: Žilina - Straník  
Frekvenčný list: 8866/SKS-98 zo dňa 27.07.1998  
b) Frekvencia: 96,1 MHz  
Lokalita: Čadca  
Frekvenčný list: 11854/10/2002 zo dňa 25.08.2003  
3. Špecifikácia RDS:  



Programová identifikácia PI (S) áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP (S) áno  
Alternatívne frekvencie AF (S) áno  
Typ programu PTY (D) áno  
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) áno  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete nie  
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) áno  
Číslo programu PIN (D) áno  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D) áno  
Prepínač hudba/reč M/S (D) áno  
Meno programového okruhu PS FRONTIN  
Textový kanál RT áno  
Hodiny a dátum CT áno."  
 
K bodu 7) 
Výberové konanie, č. SK: 324-LO/O-R11/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 99,6 MHz Čadca  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  
Uznesenie č.:03-20/7.748: 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. 324-LO/O-R11/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na rozhlasové vysielanie vo veci pridelenia frekvencie 99,6 MHz Čadca, 
doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania, účastníka 
konania:  
RADIO TWIST, a. s.  
Šalviova 1  
821 01 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie vydáva podľa § 46 a nasl. 
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní toto  

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

prideľuje frekvenciu 99,6 MHz Čadca  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70, spoločnosti RADIO TWIST a.s., 
Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70/99 nasledovne: údaje v rozhodnutí o 
udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
menia takto:  
1. V Článku I. v bode 6 sa dopĺňa tento text:  
"99,6 MHz Čadca"  
2. V Článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 99,6 MHz  
Lokalita: Čadca  



Frekvenčný list: 2091/10/2003 zo dňa 27.08.2003"  
 
K bodu 8) 
Výberové konanie, č. SK: 325-LO/O-R12/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 95,4 MHz Dolný Hričov  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  
Uznesenie č.:03-20/8.749: 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. 325-LO/O-R12/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na rozhlasové vysielanie vo veci pridelenia frekvencie 95,4 MHz Dolný 
Hričov, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania, 
účastníka 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 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu 95,4 MHz Dolný Hričov 
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:  
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie 
vykonaných zmien sa menia takto:  
1. V Článku I. v bode 6 sa dopĺňa tento text:  
" 6.29. 95,4 MHz Dolný Hričov"  
2. V Článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
" 2.29. Frekvencia: 95,4 MHz  
Lokalita: Dolný Hričov  
Max. vyžiarený výkon: 0,1 kW  
Súradnice: 18 E 37 53 / 49 N 14 54 (WGS 84)  
Frekvenčný list: č. 10853/10/2002 zo dňa 25.8.2003  
 
K bodu 9)  
Výberové konanie, č. SK: 326-LO/O-R13/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 87,9 MHz Dolný Kubín  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  
Uznesenie č.:03-20/9.750: 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. 326-LO/O-R13/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na rozhlasové vysielanie vo veci pridelenia frekvencie 87,9 MHz Dolný 
Kubín, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania, 
účastníka konania:  
RADIO TWIST, a. s.  
Šalviova 1  
821 01 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie vydáva podľa § 46 a nasl. 
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní toto  

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

prideľuje frekvenciu 87,9 MHz Dolný Kubín  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70, spoločnosti RADIO TWIST a.s., 
Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70/99 nasledovne: údaje v rozhodnutí o 
udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
menia takto:  
1. V Článku I. v bode 6 sa dopĺňa tento text:  
"87,9 MHz Dolný Kubín"  
2. V Článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 87,9 MHz  
Lokalita: Dolný Kubín  
Frekvenčný list: 1351/10/2003 zo dňa 25.08.2003"  
 
K bodu 10) 
Výberové konanie, č. SK: 327-LO/O-R15/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 92,2 MHz Dubnica nad Váhom  
ÚK: RADIO a.s., Bratislava  
Uznesenie č.:03-20/10.751: 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. 327-LO/O-R15/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na rozhlasové vysielanie vo veci pridelenia frekvencie 92,2 MHz Dubnica 
nad Váhom, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
,účastníka konania:  
RADIO, a.s.  
Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie vydáva podľa § 46 a nasl. 
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní toto  

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



prideľuje frekvenciu 92,2 MHz Dubnica nad Váhom  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/71, spoločnosti Radio a.s., Bratislava 
a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/71/99 nasledovne: údaje v rozhodnutí o 
udelení licencie č. R/71/99 zo dňa 26.11.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
menia takto: 1. V Článku I. v bode 6 písm. a) sa dopĺňa tento text:  
"92,2 MHz Dubnica nad Váhom"  
2. V Článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 92,2 MHz  
Lokalita: Dubnica nad Váhom  
Frekvenčný list: 11853/10/2002 zo dňa 25.08.2003"  
 
K bodu 11)  
Výberové konanie, č. SK: 328-LO/O-R14/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 106,2 MHz Košice - Makovica  
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava  
ÚK: RADIO OKEY a.s., Bratislava  
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava  
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  
Uznesenie č.:03-20/11.752: 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. 328-LO/O-R14/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť vysielateľa na 
základe zákona o pridelenie frekvencie a žiadosti o udelenie/zmenu licencie na 
rozhlasové vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania, účastníkov konania:  
1. D.EXPRES, a. s.  
Lamačská cesta 3  
841 01 Bratislava  
2. GES Slovakia, s. r. o.  
Pri Podlužianke 9  
934 01 Levice  
3. OKEY RADIO, a.s.  
Seberíniho 1  
821 03 Bratislava  
4. RELAX RECORDING PRODUCTION, s. r. o.  
Tupého 15  
831 01 Bratislava  
5. Slovenský Rozhlas  
Mýtna ulica 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 § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 106,2 MHz Košice - Makovica  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66, spoločnosti D.EXPRES, a. s., 
Bratislava a mení rozhodnutie o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení 
neskoršie vykonaných zmien nasledovne:  
1. V Článku I. v bode 6 sa dopĺňa tento text:  
" 6.31. 106,2 MHz Košice - Makovica"  
2. V Článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
" 2.31. Frekvencia: 106,2 MHz  
Lokalita: Košice - Makovica  
Max. vyžiarený výkon: 20,0 kW  
Súradnice: 21 E 29 29,79 / 48 N 51 06,5 (WGS 84)  
Frekvenčný list: č. 8325/10/2003 zo dňa 1.10.2003  

II. zamieta 
podľa § 49 ods. 2 písm. zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosti účastníkov konania GES 
Slovakia, s. r. o., Levice, OKEY RADIO, a.s., Bratislava, RELAX RECORDING 
PRODUCTION, s. r. o., Bratislava a Slovenský Rozhlas, Bratislava.  
Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný 
účinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného 
záujmu a z dôvodu existencie nebezpečenstva, že odkladom výkonu rozhodnutia 
utrpí účastník konania, ktorého žiadosti bolo týmto rozhodnutím vyhovené, 
nenahraditeľnú ujmu.  
 
K bodu 12) 
Výberové konanie, č. SK: 329-LO/O-R16/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 95,0 MHz Liptovský Mikuláš  
ÚK: RADIO a.s., Bratislava  
Uznesenie č.:03-20/12.753: 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. 329-LO/O-R16/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na rozhlasové vysielanie vo veci pridelenia frekvencie 95,0 MHz Liptovský 
Mikuláš doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníka konania:  
RADIO, a.s.  
Prešovská 39  
821 02 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie vydáva podľa § 46 a nasl. 
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní toto  

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



prideľuje frekvenciu 95,0 MHz Liptovský Mikuláš  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/71, spoločnosti Radio a.s., Bratislava 
a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/71 nasledovne: údaje v rozhodnutí o udelení 
licencie č. R/71/99 zo dňa 26.11.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien sa menia 
takto:  
1. V Článku I. v bode 6 písm. a) sa dopĺňa tento text:  
"95,0 MHz Liptovský Mikuláš"  
2. V Článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 95,0 MHz  
Lokalita: Liptovský Mikuláš  
Frekvenčný list: 11851/10/2002 zo dňa 25.08.2003"  
 
K bodu 13) 
 
Výberové konanie, č. SK: 330-LO/O-R17/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 90,7 MHz Námestovo  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  
Uznesenie č.:03-20/13.754: 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. 330-LO/O-R17/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na rozhlasové vysielanie vo veci pridelenia frekvencie 90,7 MHz Námestovo 
doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníka 
konania:  
RADIO TWIST, a. s.  
Šalviova 1  
821 01 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie vydáva podľa § 46 a nasl. 
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní toto  

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

prideľuje frekvenciu 90,7 MHz Námestovo  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70, spoločnosti RADIO TWIST a.s., 
Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70/99 nasledovne: údaje v rozhodnutí o 
udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
menia takto:  
1. V Článku I. v bode 6 sa dopĺňa tento text:  
"90,7 MHz Námestovo"  
2. V Článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 90,7 MHz  



Lokalita: Námestovo  
Frekvenčný list: 961/10/2003 zo dňa 25.08.2003"  
 
K bodu 14)  
Výberové konanie, č. SK: 331-LO/O-R18/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 95,7 MHZ Nitra  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica  
Uznesenie č.:03-20/14.755: 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. 331-LO/O-R18/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 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 zákona č. 308/2000 Z.z.  

prideľuje frekvenciu 95,7 MHz Nitra 
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:  
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/75/2000 zo dňa 23.05.2000 v znení 
neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa menia a dopĺňajú takto:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"95,7 MHz Nitra"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"Frekvencia 95,7 MHz Nitra  
Lokalita: Nitra - mesto  
Frekvenčný list č.j.: 961/10/2003 zo dňa 25.08.2003"  
 
K bodu 15) 
Výberové konanie, č. SK: 332-LO/O-R19/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHZ NItra  
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava  
Uznesenie č.:03-20/15.756: 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. 332-LO/O-R19/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 



licencie na rozhlasové vysielanie vo veci pridelenia frekvencie 96,1 MHz Nitra 
doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníka 
konania:  
RADIO TWIST, a. s.  
Šalviova 1  
821 01 Bratislava  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie vydáva podľa § 46 a nasl. 
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní toto  

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

prideľuje frekvenciu 96,1 MHz Nitra 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70, spoločnosti RADIO TWIST a.s., 
Bratislava a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/70/99 nasledovne: údaje v rozhodnutí o 
udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien sa 
menia takto:  
1. V Článku I. v bode 6 sa dopĺňa tento text:  
"96,1 MHz Nitra"  
2. V Článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
"Frekvencia: 96,1 MHz  
Lokalita: Nitra  
Frekvenčný list: 7783/10/2002 zo dňa 25.08.2003"  
 
K bodu 16) 
Výberové konanie, č. SK: 333-LO/O-R20/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 99,7 MHz Nové Mesto nad Váhm  
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava  
Uznesenie č.:03-20/16.757: 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. 333-LO/O-R20/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na rozhlasové vysielanie vo veci pridelenia frekvencie 99,7 MHz Nové Mesto 
nad Váhom, doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach 
konania, účastníka 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 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu 99,7 MHz Nové Mesto nad Váhom  



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:  
údaje v rozhodnutí o udelení licencie č.R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie 
vykonaných zmien sa  

menia takto: 
1. V Článku I. v bode 6 sa dopĺňa tento text:  
" 6.30. 99,7 MHz Nové Mesto nad Váhom"  
2. V Článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:  
" 2.30. Frekvencia: 99,7 MHz  
Lokalita: Nové Mesto nad Váhom  
Max. vyžiarený výkon: 1,0 kW  
Súradnice: 17 E 50 46 / 48 N 46 57 (WGS 84)  
Frekvenčný list: č. 9313/10/2002 zo dňa 18.9.2003  
 
K bodu 17) 
Výberové konanie, č. SK: 334-LO/O-R21/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 94,2 MHz Poprad  
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava  
ÚK: RADIO a.s., Bratislava  
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava  
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice  
ÚK: Poprad Reality Invest a.s., Poprad  
Uznesenie č.:03-20/17.758: 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. 334-LO/O-R21/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o 
udelenie/zmenu licencie na rozhlasové vysielanie a žiadosť o pridelenie frekvencie 
vysielateľa na základe zákona, doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. Poprad Reality Invest, a.s.  
Nám. Sv. Egídia 95  
058 01 Poprad  
2. RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o  
b. Tupého 15  
831 01 Bratislava  
4. GES Slovakia, s.r.o.,  
Pri Podlužianke 9  
934 01 Levice  
4. Slovenský rozhlas  
Mýtna 1  
817 55 Bratislava  
5. RADIO a.s.  
Prešovská 39  



820 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.  

I. udeľuje 
c. spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s. Nám. sv. Egídia 95, 058 01 Poprad  
licenciu č. R/... na regionálne rozhlasové vysielanie za týchto podmienok:  

I. 
1. Názov programovej služby: RÁDIO TATRY  
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia: 94,2 MHz Poprad  

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel 
na hlasovacích právach: podľa Zoznamu akcionárov ( číslo emisie: LP0000303378 ) 
Strediska cenných papierov, a.s. Bratislava zo dňa 23.10.2003.  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu v Prešove zo dňa 06.10.2003, 
vložka č. 10271/P  

III. 
1. Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z programovej skladby 
doručenej Rade dňa (05.11.2003 a dňa 06.11.2003 ):  
1. Programové typy:  
1.1 Spravodajstvo: min. 10%  
1.2 Publicistika: min. 5%  
1.2.1 Politická publicistika: min. 1%  
1.2.2 Ostatná publicistika: min. 4%  
1.3 Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:  
1.3.1 Programy pre deti: 0%  
1.3.2 Náboženské programy: 0,1%  
1.3.3 Literárno-dramatické programy: 0%  
1.3.4 Zábavné programy: 0%  
1.3.5 Hudobné programy: min. 10%  
2. Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom týždni, určený z 
celkového vysielacieho času: 1% ( vysielateľ s licenciou R/78: Radio Free 
Europr/Radio Liberty Inc. ; názov programovej služby: Slobodná Europa)  
3. Podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného vysielaniu programov vo 
verejnom záujme : min. 16,1%  

IV. 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:  
b) nosiče CD vo formáte MP-3  



b) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie, uvedené vo frekvenčnom liste, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  
Frekvencia: 94,2 MH Poprad  
Lokalita: Poprad  
Frekvenčný list: ............................... zo dňa ........  
3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP áno  
Alternatívne frekvencie AF áno  
Typ programu PTY áno  
Iné informácie o vysielaných sieťach EON áno  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI áno  
Prepínač hudba/reč M/S áno  
Textový kanál RT áno  
Hodiny a dátum CT áno  
Identifikácia dopravného hlásenia TA áno  
Meno programového okruhu PS TATRY  
Číslo programu PIN áno  

II. zamieta 
podľa § 49 ods. 2 žiadosti účastníkov konania - spoločností: RELAX RECORDING 
PRODUCTION, s.r.o, Bratislava, GES Slovakia, s.r.o., Levice, Slovenský rozhlas, 
Bratislava, RADIO a.s., 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 vyhovené.  
 
K bodu 18) 
Výberové konanie, č. SK: 335-LO/O-R22/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 107,6 MHz Snina  
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrcia  
Uznesenie č.:03-20/18.759: 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. 335-LO/O-R22/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť vysielateľa na 
základe zákona o pridelenie frekvencie a žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkov konania:  
1. Rádio LUMEN, spol. s r. o.  
Kapitulská 2  



974 01 Banská Bystrica  
2. Slovenský Rozhlas  
Mýtna ulica 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 § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

I. prideľuje frekvenciu 107,6 MHz Snina  
vysielateľovi na základe zákona - Slovenskému Rozhlasu, Bratislava.  
Túto frekvenciu bude Slovenský Rozhlas využívať na vysielanie programového 
okruhu Sro 2 - Rádio Devín.  
Súčasťou tohto rozhodnutia je aj frekvenčný list č. 8326/10/2003 zo dňa 1.10.2003 
vydaný Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.  

II. zamieta 
podľa § 49 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosť účastníka konania Rádio LUMEN, 
spol. s r. o., Banská Bystrica.  
Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný 
účinok odvolania proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného 
záujmu a z dôvodu existencie nebezpečenstva, že odkladom výkonu rozhodnutia 
utrpí účastník konania, ktorého žiadosti bolo týmto rozhodnutím vyhovené, 
nenahraditeľnú ujmu.  
 
K bodu 19) 
Výberové konanie, č. SK: 336-LO/O-R23/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 91,8 MHz Trenčín  
ÚK: SPINOZA s.r.o., Patrizánske  
Uznesenie č.:03-20/19.760: 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. 336-LO/O-R23/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 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:  
SPINOZA, s.r.o.  
Nám. SNP 1  
958 01 Partizánske  
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.  

prideľuje frekvenciu 91,8 MHz Trenčín  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/62, spoločnosti SPINOZA s.r.o., 
Partizánske, a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 



licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/62 nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/62/98 zo dňa 15.05.1998 v znení neskoršie 
vykonaných zmien a doplnkov sa mení a dopĺňa takto:  
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"91,8 MHz Trenčín"  
2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"1.3. Frekvencia 91,8 MHz Trenčín  
Lokalita: Trenčín  
Frekvenčný list č.j.: 620/10/2003 zo dňa 25.08.2003"  
 
K bodu 20) 
Výberové konanie, č. SK: 337-LO/O-R24/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 93,3 MHz Trenčín  
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrcia  
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava  
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice  
Uznesenie č.:03-20/20.761: 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. 337-LO/O-R24/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o udelenie 
licencie na rozhlasové vysielanie a žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie 
doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania účastníkmi 
konania:  
1. Rádio LUMEN, spol. s r.o.  
Kapitulská 2  
974 01 Banská Bystrica  
2. GES Slovakia, s.r.o.  
Pri Podlužianke 9  
934 01 Levice  
3. RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o.  
Tupého 15  
831 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 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. prideľuje frekvenciu 93,3 MHz Trenčín  
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:  
"93,3 MHz Trenčín"  



2.V Čl. IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:  
"Frekvencia 93,3 MHz Trenčín  
Lokalita: Trenčín  
Frekvenčný list č.j.: ..."  

II. zamieta 
podľa § 49 ods. zákona č. 308/2000 Z.z. a žiadosť účastníka konania GES Slovakia, 
s.r.o., Levice a žiadosť účastníka konania RELAX RECORDING PRODUCTION, 
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 vyhovené.  
 
K bodu 21) 
Výberové konanie, č. SK: 338-LO/O-R25/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 97,8 MHz Trenčín  
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava  
Uznesenie č.:03-20/21.762: 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. 338-LO/O-R25/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť vysielateľa na 
základe zákona o pridelenie frekvencie 97,8 MHz Trenčín doručenú Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach konania účastníka konania:  
Slovenský Rozhlas  
Mýtna ulica 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 § 69 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

prideľuje frekvenciu 97,8 MHz Trenčín  
vysielateľovi na základe zákona - Slovenskému Rozhlasu, Bratislava.  
Túto frekvenciu bude Slovenský Rozhlas využívať na vysielanie programového 
okruhu Sro 2 - Rádio Devín.  
Súčasťou tohto rozhodnutia je aj frekvenčný list č. .......... zo dňa ........... vydaný 
Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky.  
 
K bodu 22) 
Výberové konanie, č. SK: 339-LO/O-R26/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 98,0 MHz Žilina  
ÚK: SERVIS SLOVAKIA spol. s r.o., Žilina  
Uznesenie č.:03-20/22.763: 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. 339-LO/O-R26/2003 zo dňa 
10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie licencie 
na rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania:  
SERVIS SLOVAKIA, s.r.o.  
Námestie Ľ .Štúra 2  
Žilina 010 01  
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie vydáva podľa § 46 a nasl. 
zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní toto  

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

udeľuje 
spoločnosti SERVIS SLOVAKIA, s.r.o., Námestie Ľ. Štúra 2, Žilina licenciu č. R/  
na regionálne rozhlasové vysielanie za týchto podmienok:  

I.  
1. Názov programovej služby: Rádio FAJN  
2. Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa 
právoplatnosti rozhodnutia  
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
4. Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie  
5. Jazyk vysielania: slovenský  
6. Pridelená frekvencia: 98,0 MHz Žilina  

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 
Žilina zo dňa 15.10.2003, zoznam výpisov č.: 8995/03, vložka č.: 11530/L  
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: 
podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Žilina zo dňa 15.10.2003, 
zoznam výpisov č.: 8995/03, vložka č.: 11530/L  

III. 
1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa platnej 
programovej skladby:  
Spravodajstvo: min. 0,5 %  
Publicistika: 1,8 %  
1. Politická publicistika: 0 %  
2. Ostatná publicistika: min. 1,8 %  
Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou  
1. Detské programy: min. 0 %  
2. Náboženské programy: 0 %  
3. Literárno-dramatické programy: 0 %  
4. Zábavné programy: min. 0 %  
5. Hudobné programy: min. 2,4 %  
2. Podiel programov vo verejnom záujme v programovej službe za bežný mesiac 



určený z celkového vysielacieho času: min 2,3 %  
3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za 
bežný mesiac určený z celkového vysielacieho času: 0 %  

IV. 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
CD-R vo formáte MPEG-3  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu 
frekvencie uvedené vo frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, 
ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  
Frekvencia: 98,0 MHz  
Lokalita: Žilina  
Frekvenčný list: 1065/10/2003 zo dňa 18.09.2003  
3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI (S) áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP (S) áno  
Alternatívne frekvencie AF (S) áno  
Typ programu PTY (D) áno  
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete áno  
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D) áno  
Prepínač hudba/reč M/S (D) áno  
Textový kanál RT áno  
Hodiny a dátum CT áno  
Informácie o vysielacích sieťach EON (S) áno  
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) áno  
Meno programového okruhu PS NAJ  
Číslo programu PIN (D) áno  
 
K bodu 23) 
Výberové konanie, č. SK: 340-LO/O-R27/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHZ Žilina  
ÚK: Slovenský Rozhlas, Bratislava  
ÚK: OKEY RADIO a.s., Bratislava  
ÚK: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o., Bratislava  
ÚK: GES Slovakia s.r.o., Levice  
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS s.r.o., Martin  
Uznesenie č.:03-20/23.764: 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. 334-LO/O-R21/2003 začatom 
dňa 10.10.2003 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o 
udelenie/zmenu licencie na rozhlasové vysielanie a žiadosti o pridelenie frekvencie 
vysielateľa na základe zákona doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania týchto účastníkov konania:  
1. TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.  
Priehradka 20  



036 01 Martin  
2. RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o  
Tupého 15  
831 01 Bratislava  
5. GES Slovakia, s.r.o.,  
Pri Podlužianke 9  
934 01 Levice  
4. Slovenský rozhlas  
Mýtna 1  
817 55 Bratislava  
5. OKEY RADIO, 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 zákona č. 308/2000 Z.z.  

I. prideľuje frekvenciu 106,9 MHz Žilina  
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/....., spoločnosti TAM ART 
PRODUCTIONS, s.r.o., Priehradka 20, 036 01 Martin a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 
308/2000 Z.z. mení licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/.. nasledovne:  
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/.../2003 zo dňa 19.11.2003 sa mení a dopĺňa 
takto:  
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:  
"106,9 MHz Žilina"  
3. V Čl. IV sa bod 2 dopĺňa o text:  
" Frekvencia: 106,9 MH Žilina  
Lokalita: Žilina a okolie  
Frekvenčný list: ............................... zo dňa ........",  

II. zamieta 
Podľa § 49 ods. 2 písm. zákona č. 308/200 Z.z. žiadosti účastníkov konania - 
spoločností: RELAX RECORDING PRODUCTION, s.r.o, Bratislava, GES 
Slovakia, s.r.o., Levice, Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO, a.s., 
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 vyhovené.  
 
K bodu 24) 
Výberové konanie, č. SK: 316-LO/O-T29/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál - Brezno  
Uznesenie č.:03-20/24.765: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 
z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 



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. 316-LO/O-T29/2003 zo dňa 
10.10.2003 vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie na frekvnecii 
44. kanál Brezno, po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a 
nasl. zákona č. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

zastavuje 
správne konanie č. 316-LO/O-T29/2003 zo dňa 10.10.2003, pretože odpadol dôvod 
konania začatého na podnet správneho orgánu.  
 
K bodu 25) 
Výberové konanie, č. SK: 317-LO/O-T30/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 52. kanál - Lučenec  
Uznesenie č.:03-20/25.766: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 
z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
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. 317-LO/O-T30/2003 zo dňa 
10.10.2003 vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie na frekvencii 
52. kanál Lučenec, po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a 
nasl. zákona č. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

zastavuje 
správne konanie č. 317-LO/O-T30/2003 zo dňa 10.10.2003, pretože odpadol dôvod 
konania začatého na podnet správneho orgánu.  
 
K bodu 26) 
Výberové konanie, č. SK: 320-LO/O-T33/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 33. kanál - Pruské  
Uznesenie č.:03-20/26.767: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 
z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
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. 320-LO/O-T33/2003 zo dňa 
10.10.2003 vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie na frekvencii 
43.kanál Pruské, po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a 
nasl. zákona č. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

zastavuje 
správne konanie č. 320-LO/O-T33/2003 zo dňa 10.10.2003, pretože odpadol dôvod 
konania začatého na podnet správneho orgánu  
 
K bodu 27)  



Výberové konanie, č. SK: 321-LO/O-T34/2003 zo dňa 10.10.2003  
vo veci pridelenia frekvencie 45. kanál - Turčianske Teplice  
Uznesenie č.:03-20/27.768: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. 
z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách 
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. 321-LO/O-T34/2003 zo dňa 
10.10.2003 vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie na frekvencii 
45.kanál Turčianske Teplice, po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

zastavuje 
správne konanie č. 321-LO/O-T34/2003 zo dňa 10.10.2003, pretože odpadol dôvod 
konania začatého na podnet správneho orgánu.  
 
K bodu 28) 
SK č. 348-LO/O-1959/2003 zo dňa 21.10.2003  
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z. 
(neprevádzkovanie retransmisie v súlade s registráciou retransmisie)  
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava  
ÚP: 19.11.2003 o 10.30. hod  
Uznesenie č.:03-20/28.769: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania - prevádzkovateľ 
retransmisie na základe registrácie č. TKR/203:  
SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o.  
Drieňová 34  
821 02 Bratislava  

opakovane porušil § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z.z.  
tým, že neprevádzkoval retransmisiu v súlade s registráciou retransmisie č. 
TKR/203 (vo svojich káblových distribučných systémoch v mestách Ružomberok, 
Šaľa a Komárno šíril programové služby v rozpore s platnou registráciou) za čo mu 
ukladá sankciu v súlade s § 64 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. podľa 
ustanovenia § 67 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.  

pokutu vo výške 100.000 Sk. 
(slovom stotisíc slovenských korún).  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. uložením sankcie nezaniká povinnosť, za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.  
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-
10820-002/0720, KS 6548, VS ***03  
 
K bodu 29) 



SK č. 349-LO/O-1959/2003 zo dňa 21.10.2003  
vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. (neoznámenie zmien 
údajov v registrácii retransmisie)  
ÚK: SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o., Bratislava  
ÚP: 19.11.2003 o 10.30. hod  
Uznesenie č.:03-20/29.770: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a podľa § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 
308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o 
telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania - prevádzkovateľ 
retransmisie na základe registrácie č. TKR/203:  
SLOVAKIA CABLE COMPANY, s.r.o.  
Drieňová 34  
821 02 Bratislava  

porušil § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.  
tým, že Rade neoznámil Rade zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu 
retransmisie do 15 dní od vzniku týchto zmien (údaje o skladne rozhlasových a 
televíznych programových služieb) za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 
ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. -  

upozornenie na porušenie zákona. 
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. uložením sankcie nezaniká povinnosť za 
ktorej porušenie sa sankcia uložila.  
 
K bodu 30) 
SK č. 158-LO/D-1015/2003 zo dňa 19.5.2003  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 4 a nasl. zák. č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu zníženia územného rozsahu vysielania  
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava  
Uznesenie č.:03-20/30.771: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 a 3 a § 5 zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 158-LO/D-
1015/2003 zo dňa 19.5.2003 posúdila žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové 
vysielanie č. R/66 z dôvodu zmenšenia územného rozsahu vysielania spoločnosti:  
D.EXPRES, a. s.  
Lamačská cesta 3  
841 04 Bratislava  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

r o z h o d n u t i e :  
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.  

m e n í  
licenciu č. R/66 na rozhlasové vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. R/66/98 zo dňa 10.12.1998 v znení 
neskorších zmien sa menia takto:  



V článku I. sa z bodu 6 vypúšťa text:  
" 6.2. 102,4 MHz Rimavská Sobota, kóta Vinice"  
 
K bodu 31) 
SK č. 157-LO/D-751/2003 zo dňa 15.4.2003  
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/73 podľa § 51 ods. 4 a nasl. zák. č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny podielov 
programov vo verejnom záujme - návrh na zastavenie správneho konania a vrátenie 
správneho poplatku  
ÚK: FILJO, spol. s r.o. Košice  
Uznesenie č.:03-20/31.772: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 citovaného zákona č. 308/2000 Z.z. v 
správnom konaní č. 157-LO/D-751/2003 zo dňa 15.04.2003 vo veci žiadosti o zmenu 
licencie č. R/73 účastníka konania:  
FILJO, spol. s r.o.  
Južná trieda 125  
040 01 Košice  
posúdila podanie účastníka konania, doručené Rade dňa 15.10.2003, a po zistení 
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto  

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

zastavuje 
správne konanie č. 157-LO/D-751/2003 vo veci zmeny licencie na rozhlasové 
vysielanie č. R/73 z dôvodu zmeny podielov programových typov a zmeny podielu 
programov vo verejnom záujme, pretože účastník konania podaním doručeným 
Rade dňa 15.10.2003 (č.p.d. 2077) vzal návrh na začatie konania späť a podľa § 10 
ods. 4 zákona č. 145/2000 Z.z. o správnych poplatkoch na žiadosť účastníka konania  

vracia 
65 % správneho poplatku zaplateného dňa 18.08.2003 prevodom na účet číslo 6015-
10820-002/0720 v Národnej banke Slovenska, t.j. 6.500 Sk (slovom šesťtisícpäťsto 
slovenských korún).  
 
K bodu 32) 
SK č. 311-LO/D-1914/2003 zo dňa 23.09.2003  
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/141 podľa § 51 ods. 4 a nasl. zák. č. 
308/2000 Z. z. z dôvodu zmeny podielov programových typov a časového rozsahu 
vysielania  
ÚK: Levická televízna spoločnosť, s.r.o., Levice  
Uznesenie č.:03-20/32.773: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v 
správnom konaní č. 311-LO/D-1914/2003 zo dňa 23.09.2003 posúdila žiadosť o 



zmenu licencie č. T/141, doplnenú dňa 22.10.2003, podľa § 51 ods. 4 zákona č. 
308/2000 Z.z. vysielateľa - účastníka konania:  
Levická televízna spoločnosť, s.r.o.  
Nám. Hrdinov 1  
934 01 Levice  
z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania, zmeny podielu programových typov a 
doplnenia stránky teletextu, 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/141 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/141/2001 zo dňa 30.10.2001 sa menia 
nasledovne:  
V časti I. sa bod 3 mení a znie:  
"( 3) Časový rozsah vysielania: 18 hod. denne"  
V časti III. sa bod 1. mení a znie:  
"1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej 
skladby doručenej Rade dňa 23.09.2003, doplnenej údajmi doručenými dňa 
22.10.2003 ( č.p.d. 2134) :  
a) Programová služba (100%):  
Doplnkové vysielanie - max. 50%  
Programy - min. 50%  
b) Programy (100%):  
Spravodajstvo - 10%  
Publicistika : 90%  
1.1 polit. publicistika -0%  
1.2 ostatná publicistika - 90%  
Dokumentárne programy - 0%  
Dramatické programy - 0%  
Zábavné a hudobno-zábavné programy -0%  
Hudobné programy - 0%  
Vzdelávacie programy - 0%  
Náboženské programy - 0%  
Šport - 0%  
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 
1/5 deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou 
spravodajstva a publicistiky, kde je možná len smerom nahor."  
V časti III. v bode 6. sa mení obsah stránky 300 a znie : "300 - Občianska inzercia"  
Časť IV. sa mení a znie:  
"1. Programová služba je vysielaná prostredníctvom káblového distribučného 
systému v meste Levice.  
2. Prevádzkovateľom káblového distribučného systému na základe registrácie 
retransmisie č. TKR/13 je spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava."  
 
K bodu 33) 



SK č. 283-LO/D-1882/2003 zo dňa 19.09.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu 
zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko, a.s., Košice  
Uznesenie č.:03-20/33.774: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 a ods. 3 a § 5 zák. č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len 
"zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom konaní č. 283-LO/D-
1882/2003 zo dňa 19. septembra 2003 posúdila oznámenie o zmene registrácie 
retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb účastníka 
konania:  
Kabel Plus, Východné Slovensko a. s.  
Rampová 5  
040 01 Košice  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 
71/1967 Zb. vydáva toto  

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

mení  
registráciu retransmisie č. TKR/14 takto:  
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/14/92 zo dňa 04.05.1992 v znení 
neskoršie vykonaných zmien a doplnkov sa v článku I. bod 1 mení obsadenie 
kanálov nasledovne:  
V KDS Michalovce - Tehelné Pole sa v základnej ponuke programových služieb 
televízna programová služba "VOX" nahrádza televíznou programovou službou 
"TV MISTRAL".  
V KDS Košice - Jazero a KDS Košice - Ťahanovce sa v základnej ponuke 
programových služieb televízna programová služba "VOX" nahrádza televíznou 
programovou službou "TV A".  
V KDS Svit sa z ponuky programových služieb vyraďuje televízna programová 
služba "Private Gold".  
V MMDS Poprad sa z ponuky programových služieb vyraďujú televízne 
programové služby "TVN", "National Geografic", "DSF", "EuroNews" a "Private 
Gold".  
V MMDS Košice sa z ponuky programových služieb vyraďujú televízne 
programové služby "Teleprior", "Reality TV", "Cartoon Network / TCM", 
"Animal Planet", "EuroNews" a "PRO7".  
 
K bodu 34) 
SK č. 309-LO/D-1943/2003 zo dňa 29.09.2003  
vo veci zmeny registrácie retransmisie podľa § 60 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z. z dôvodu 
zmeny právnych skutočností spoločnosti  
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Šaľa  
Uznesenie č.:03-20/34.775: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s 
pôsobnosťou 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."), v súlade so zákonom 
71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967 Zb.") v správnom 
konaní č. 309-LO/D-1943/2003 zo dňa 29.09.2003 posúdila oznámenie o zmene 
registrácie č. TKR/153, doručené Rade z dôvodu vykonanej zmeny štatutárneho 
orgánu účastníka konania :  
Stavebné bytové družstvo  
Horná č. 962/1  
927 01 Šaľa  
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 
Zb. o správnom konaní vydáva toto  

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

mení 
registráciu retransmisie č.: TKR/153:  
Udaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/153/99 zo dňa 27.08.1999 sa 
menia takto:  
V časti I. sa bod 5. mení a znie:  
"5. Právne skutočnosti: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, 
zo dňa 18.09.2003, vložka č. 176/N."  
 
K bodu 35) 
Sťažnosť č. 2067/92-2003 zo dňa 14.10.2003 proti spoločnosti Robur, s. r. o., 
Ružomberok  
Sťažovateľ: právnická osoba  
Predmet sťažnosti: Neoprávnené preberanie signálu programových služieb a šírenie tohto 
signálu bez súhlasu vysielateľa.  
Uznesenie č.:03-20/35.776: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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. prešetrila sťažnosť, evidovanú pod č. 2067/92 - 2003, 
vedenú voči spoločnosti Robur, s. r. o., Ružomberok, a uznala ju za neopodstatnenú.  
 
K bodu 36) 
Sťažnosť č. 1730/80-2003 zo dňa 27.8.2003 proti subjektu Július Pereszlényi - Servis 
TV-Video, s. r. o., Štúrovo  
Sťažovateľ: právnická osoba  
Predmet sťažnosti: neoprávnené prevádzkovanie KDS v meste Komárno  
Uznesenie č.:03-20/36.777: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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. prešetrila sťažnosť, evidovanú pod č. 1730/80-2003, vedenú 



voči podnikateľskému subjektu Július Pereszlényi - Servis TV - Video, Štúrovo a 
dospela k záveru, že sťažnosť je neopodstatnená.  
 
K bodu 37) 
Sťažnosť č. 1729/81-2003 zo dňa 27.08.2003 proti Slovenský rozhlas, Bratislava  
Sťažovateľ: fyzické osoba  
Predmet sťažnosti: zhoršenie príjmu vysielania Slovenského rozhlasu, programovej 
služby Rádio Slovensko na stredných vlnách, zníženie výkonu vysielača na frekvencii 
1098 kHz Nitra  
Uznesenie č.:03-20/37.778: 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 podľa zákona 
č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach prešetrila sťažnosť č. 1729/81-2003 zo dňa 
27.08.2003 a v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach uznala sťažnosť 
za neopodstatnenú.  
 
K bodu 38) 
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuty  
SK č.: 287-PgO/O-1727/2003 zo dňa 23.9.2003  
Doplnenie: Správa č. 64/2003/TV o monitorovaní spravodajského programu Počasie  
(dodržiavanie § 38 ods.2 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 2.,3. a4.9.2003)  
ÚK: MAC TV s.r.o., číslo licencie: T/39  
ÚP: 19.11.2003 o 10.00 hod.  
Uznesenie č.:03-20/38.779: 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. 287-PgO/O-1727/2003, MAC TV s.r.o., Bratislava  

porušil 
§ 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že neoznačil sponzorov spravodajského 
programu "Počasie" odvysielaného v dňoch 2., 3. a 4. 9. 2003 aj na začiatku 
programu, za čo mu ukladá v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. 
podľa ustanovenia § 67 ods. 3 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu -  

pokutu vo výške 20.000,- Sk, 
slovom dvadsaťtisíc slovenských korún  
V zmysle § 67 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. pokuta je splatná do 30 dní odo dňa 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia a je potrebné ju uhradiť na účet: 19-
10820-002/0720, KS 6548, VS ***03.  
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, 
za ktorej porušenie sa sankcia uložila."  
 
K bodu 39) 



Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuty  
SK č.: 303-PgO/O-1836/2003 zo dňa 7.10.2003  
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1627/72 - 2003  
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 7.10.2003, Televízne noviny)  
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., číslo licencie: T/41  
Návrh uznesenia nebol prijatý a správne konanie bolo zastavené.  
 
K bodu 40) 
Kontrolný monitoring  
Návrh na uloženie sankcie - pokuty  
SK č.: 179-PgO/O-1008/2003 zo dňa 3.6.2003  
Doplnenie: Správa č. 893/38-2003 a 894/37-2003  
(dodržiavanie § 35 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 26.4. - 11.5.2003)  
ÚK: Slovenská televízia  
ÚP: 19.11.2003 o 11.00 hod.  
Návrh uznesenia nebol prijatý a správne konanie bolo zastavené.  
 
K bodu 41) 
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č.79/2003/TV o monitorovaní vysielania TV Nové Zámky  
(monitorované dni/program:3.9., 5.9.2003 kompletné vysielanie )  
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky, číslo licencie: T/116  
Uznesenie č.:03-20/41.782: 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. 79/2003/TV o 
monitorovaní TV Nové Zámky, začína správne konanie voči spoločnosti 
Novocentrum Nové Zámky, a.s., Nové Zámky vo veci možného porušenia 
ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.  
 
K bodu 42) 
Kontrolný monitoring  
Návrh na začatie správneho konania  
Správa č. 21/2003/RO o monitorovaní vysielania Rádia Expres  
(monitorované dni/program: 20. a 21.09.2003, Oranžový Expres)  
Vysielateľ: D. Expres, a.s., číslo licencie: R/66  
Návrh uznesenia nebol prijatý, správne konanie nebolo začaté.  
 
K bodu 43) 
Šetrenie sťažnosti  
Návrh na začatie správneho konania  



Sťažnosti č.  
1984/87-2003 zo dňa 2.10.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
2062/90-2003 zo dňa 13.10.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
2066/91-2003 zo dňa 14.10.2003, sťažovateľ: fyzická osoba  
(na vysielanie programu NOVINY zo dňa 12.9.2003)  
Správa o šetrení sťažností č. 1984/87-2003, 2062/90-2003, 2066/91-2003 smerujúcich 
proti vysielaniu TV JOJ  
Vysielateľ: spol. MAC TV s r.o. Bratislava, číslo licencie: T/39  
Uznesenie č.:03-20/43.784: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 sťažnosti, evidované pod č. 
1984/87-2003, 2062/90-2003, 2066/91-2003, vedené voči spoločnosti MAC TV s.r.o., 
Bratislava a uznala sťažnosti v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za 
neopodstatnené v plnom rozsahu.  
 
K bodu 44) 
Kontrolný monitoring  
Správa č. 80 o monitorovaní vysielania Televízie Prievidza  
(monitorovaný deň: 8., 9. a 10. 10. 2003)  
Vysielateľ: Video TV s.r.o., Prievidza, číslo licencie: T/43  
Uznesenie č.:03-20/44.785: 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. 80/2003/TV o monitorovaní vysielania stanice Televízia Prievidza 
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 8., 9. a 10. 10. 2003 
vysielateľa Video TV, s.r.o., Prievidza s licenciou č. T/43 nebolo zistené porušenie 
právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 
K bodu 45) 
Kontrolný monitoring  
Správa č. 77/2003/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Trnava  
(monitorovaný deň: 16.,17.,19. a 22.9.2003)  
Vysielateľ: Mestská televízia, s.r.o. Trnava , číslo licencie:T/78  
Uznesenie č.:03-20/45.786: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") 
ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods.1 písm.g/ zákona č.308/2000 Z.z. o 
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, po 
prerokovaní Správy č. 77/2003/TV o monitorovaní vysielania MESTSKEJ 
TELEVÍZIE TRNAVA konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 
16.,17.,19. a 22. septembra 2003 vysielateľa s licenciou č.T/78 nebolo zistené 
porušenie právnych predpisov.  
Kancelária Rady zašle vysielateľovi uznesenie Rady.  
 



K bodu 46) 
Štatistika o odvysielanom programe za III. štvrťrok 2003  
Uznesenie č.:03-20/46.787: 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 za 3. štvrťrok 2003.  
 
K bodu 47) 
Rôzne  
1/ určenie platových podmienok riaditeľa kancelárie RVR  
Uznesenie č.:03-20/47.788: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s § 7 ods. 3 
Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR 
SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 určuje platové podmienky riaditeľa kancelárie Rady 
podľa predloženého návrhu alternatívy 1 s účinnosťou od 05.11.2003. Predsedníčka 
Rady zabezpečí vystavenie rozhodnutia o plate pre riaditeľa Kancelárie.  
2/ schválenie podpisových oprávnení za RVR  
Uznesenie č.: 03-20/47.789: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 3 bod 7 
Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR 
SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 schvaľuje podpisové oprávnenia za Radu v rozsahu 
oprávnení schválených predchádzajúcej riaditeľke kancelárie Rady pre vysielanie a 
retransmisiu. Predsedníčka Rady zabezpečí realizáciu podpisových oprávnení v 
dotknutých inštitúciách ( napr. banka, pošta a pod. )  
3/ Dodatok č. 4 organizačného poriadku kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu  
Uznesenie č.: 03-20/47.790: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s § 13 ods. 5 
zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii schvaľuje dodatok č. 4 
organizačného poriadku kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu a ukladá 
riaditeľovi kancelárie vykonať všetky opatrenia na jeho realizáciu.  
4/ Informácia predsedníčky o postupe v plnení uznesenia vlády SR č. 196/2003 - bod B3  
Uznesenie č.: 03-20/47.791: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade so svojim 
uznesením č. 03-13/34.500 prijatom dňa 15.07.2003, trvá na odmietavom stanovisku 
ku vytvoreniu konvergovaného regulačného orgánu zlúčením Rady pre vysielanie a 
retransmisiu, Telekomunikačného úradu a Poštového úradu najmä pre jeho 
nekoncepčnosť a nepresnosť ako aj nesúlad s Odporúčaním Rady Európy č. R 
(2000) 23 o nezávislosti a funkciách regulačných orgánov v sektore vysielania.  
5/ Výplata mimoriadnych odmien členom Rady  
Uznesenie č.: 03-20/47.792: Rada pre vysielanie a retransmisiu v súlade s čl. 8 ods. 6 
Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR 
SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 schvaľuje výplatu mimoriadnych odmien pre členov 
Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny, za výkon mimoriadnych prác 
spojených predovšetkým s uskutočnenými výberovými konaniami vo veci 
udelenia/zmeny licencií na terestriálne vysielanie. Výplata mimoriadnych odmien sa 
uskutoční vo výplatnom termíne za mesiac november 2003.  
6/ Odmena zamestnancovi poverenému riadením kancelárie Rady do 5.11.2003.  
Uznesenie č.: 03-20/47.793: Rada pre vysielanie a retransmisiu ruší uznesenie č. 03-
19/28.742 a nahrádza ho týmto rozhodnutím, ktorým v zmysle čl. 7 ods. 3 Štatútu 
Rady pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 schvaľuje podľa § 35 ods. 1 



písm. a/ zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov 
odmenu Ing. Kubiňákovi - poverenému riadením kancelárie Rady podľa 
priloženého návrhu. Odmena vyplatená v novembri 2003.  
7/ Odmena Ing. Kubiňákovi, zamestnancovi kancelárie Rady  
Uznesenie č.: 03-20/47.794: Rada pre vysielanie v zmysle čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady 
pre vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 schvaľuje podľa § 35 ods. 1 písm. a/ 
zákona č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov odmenu Ing. 
Kubiňákovi podľa priloženého návrhu. Odmena vyplatená v decembri 2003.  
8/ Aktualizácia nominácie zástupcov SR do pracovných skupín a výborov Rady EÚ  
Uznesenie č.: 03-20/47.795: Rada pre vysielanie a retransmisiu určuje členku Rady 
p. Janu Žitňanskú za členku Pracovnej skupiny pre audiovíziu a zamestnanca 
kancelárie Rady p. Radoslava Kutaša za člena Kontaktného výboru pre Televíziu 
bez hraníc.  
 
Valéria Agócs  
predsedníčka Rady 
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