Zápisnica č.2/2004
(program a uznesenia)
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo
dňa 27.1.2004 o 9,30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny.
Zapisovateľ: Peter Abrahám - riaditeľ kancelárie
Overovateľ: Jana Žitňanská
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu.
Program:
1. Schválenie programu, kontrola plnenia úloh
2. SK č. 386-LO/O-2315/2003 zo dňa 16.12.2003
vo veci možného odňatia licencie na rozhlasové vysielanie vysielateľa N-RADIO, spol. s
r.o., Nitra č. R/67 podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra
Branislav Brooš, Nitra
ÚP: 27.01.2004 o 10.00
3. SK č. 368-LO/D-2473/2003 zo dňa 28.11.2003
vo veci predĺženia platnosti licencie na rozhlasové vysielanie vysielateľa N-RADIO,
spol. s r.o., Nitra č. R/67 podľa § 52 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra
ÚP: 27.01.2004 o 10.15
4. SK č. 15-LO/D-179/2003 zo dňa 28.01.2003
vo veci registrácie retransmisie prostredníctvom KDS v meste Liptovský Mikuláš
ÚK: MIKOTEL, s.r.o., Liptovský Mikuláš
RK - systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš
ÚP: 27.01.2004 o 10.30
5. SK č. 4-LO/D-71/2004 zo dňa 07.01.2004
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní
vysielateľa s licenciou č. T/125
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava
ÚP: 27.10.2004 o 11.00
6. SK č. 241-LO/D-1486/2003 zo dňa 21.07.2003
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v káblovom distribučnom systéme
ÚK: KRS, spol. s r. o., Nová Dubnica
ÚP: 27.10.2004 o 11.30

7. SK č. 5-LO/D-24/2004 zo dňa 07.01.2004
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/47 podľa § 51 ods. 3 zákona č.
308/2000 Z.z.
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava
8. SK č. 8-LO/D-12/2004 zo dňa 13.01.2004
vo veci zmeny licencie č. T/41 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielov
programových typov
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
9. SK č. 7-LO/D-101/2004 zo dňa 12. 01. 2004
vo veci odňatia licencie č. T/140 na televízne vysielanie podľa § 54 ods. 1 písm. a)
zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany 240
10. SK č. 292-LO/D-1920/2003 zo dňa 25.9.2003
vo veci zmeny licencie č. T/71 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny právnych
skutočností - zmeny členov dozornej rady spoločnosti
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou
11. SK č. 378-LO/D-2487/2003 zo dňa 1.12.2003
vo veci zmeny licencie č. T/123 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielov
programových typov
ÚK: TV POPRAD, s. r. o., Poprad
12. SK č. 223-LO/D-1337/2003 zo dňa 30.06.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie T/52 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000
Z.z. z dôvodu zmeny sídla vysielateľa
ÚK: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza
13. SK č. 381-LO/D-2645/2003 zo dňa 17.12.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie T/149 podľa § 51 ods. 4 zákona č.
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou
14. SK č. 380-LO/D-2613/2003 zo dňa 15.12.2003
vo veci registrácie retransmisie prostredníctvom KDS v obci Horný Hričov
ÚK: KTR, s.r.o., Horný Hričov
15. SK č. 356-LO/D-2299/2003 zo dňa 05.11.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR201 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000
Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Ing. Jozef Maslík, Banská Bystrica

16. SK č. 369-LO/D-2488/2003 zo dňa 01.12.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko, s.r.o., Košice
17. SK č. 2-LO/D-34/2004 zo dňa 07.01.2004
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/92 z dôvodu zmeny územného
rozsahu a ponuky programových služieb
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou
18. SK č. 379-LO/D-2593/2003 zo dňa 11. 12. 2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/91 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov
19. SK č. 6-LO/D-93/2004 zo dňa 09. 01. 2004
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/133
ÚK: Územné bytové družstvo - Kuzmányho, Košice
20. SK č. 9-LO/D-111/2004 zo dňa 13. 01. 2004
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/162
ÚK: Obec Bracovce, K.T. s.r.o., Bracovce
21. Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 382-PgO/O-2289/2003 zo dňa 16.12.2003
Doplnenie: Komparatívny monitoring spravodajstva plnoformátových tel. staníc
(dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 12. a 13.09. 2003)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
22. Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 387-PgO/O-2316/2003 zo dňa 16.12.2003
Doplnenie: Správy o šetrení sťažností č. 2125/96 - 2003 z 22.10.2003 a č. 2160/97 2003, 2161/98 - 2003, 2162/99 - 2003, 2163/100 - 2003, 2164/101 - 2003, 2165/102 2003, 2166/103 - 2003 a 2167/104 - 2003 z 23.10.2003
(dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 30.1.2003)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
23. Kontrolný monitoring
Návrh na uloženie sankcie - upozornenia
SK č.: 371-PgO/O-2182/2003 zo dňa 02.12.2003
Doplnenie: Správa č. 83/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby Terazdnes-tu
(dodržiavanie § 16 písm. k/ a 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)

(monitorované dni: 23.09.2003)
ÚK: KID, a.s. číslo licencie: T/46
24. Kontrolný monitoring
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 90/2003/TV - dodatok k správe o monitorovaní vysielania Káblovej televízie
Bánov
(monitorované dni/program: 12.11.2003 kompletné vysielanie)
Vysielateľ: Káblová televízia Bánov, s.r.o.číslo licencie: T/143
25. Kontrolný monitoring
Správa č. 1/04/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV
(monitorovaný deň: 21. a 28. 11. 2003)
Vysielateľ: Perfects a.s., Dunajská Streda číslo licencie: T/90
26. Kontrolný monitoring
Správa č. 23/2003/RO o monitorovaní vysielania Fun Radio
(monitorovaný deň: 26.10. a 2.11. 2003)
Vysielateľ: Radio a.s číslo licencie: R/71
27. Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2466/115 - 2003 smerujúca proti Slovenskej televízii zo dňa 27.11.2003
sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie STV (program India, aká si?)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
28. Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 90/3-2004 smerujúca proti Slovenskej televízii zo dňa 3.1.2004
sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie reklamy Eurotel-EASY TEAM, pomaľovaný autobus
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
29. Rôzne
***
K bodu 1.)
Kontrola úloh: Celkom bolo 13 úloh, z toho je splnených 13. Dve nesplnené úlohy z roku
2003 budú splnené v priebehu týždňa - č. 721 - Markíza Slovakia-TN príspevok Libéria,
č. 722- STV-MS Hokej
Uznesenie č. 04-02/1.020: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie plnenie
úloh.
K bodu 2.)
SK č. 386-LO/O-2315/2003 zo dňa 16.12.2003

vo veci možného odňatia licencie na rozhlasové vysielanie vysielateľa N-RADIO, spol. s
r.o., Nitra č. R/67 podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra
Branislav Brooš, Nitra
ÚP: 27.01.2004 o 10.00
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.1.2003.
Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.
Uznesenie č.: 04-02/2.021: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) a g) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.
308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 386LO/O-2315/2003 s účastníkmi konania:
N-RADIO spol. s r.o.
Vajanského 7
949 01 Nitra
a
Branislav Brooš
Wilsonovo nábrežie č. 141/16
949 01 Nitra
vo veci možného odňatia licencie č. R/67 na rozhlasové vysielanie vysielateľa N-RADIO,
spol. s r.o., Nitra, podľa § 54 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.z. a po zistení
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a § 46 a nasl.
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada v správnom konaní č. 386-LO/O-2315/2003 možného odňatia licencie č. R/67 na
rozhlasové vysielanie vysielateľa N-RADIO, spol. s r.o., Nitra podľa § 19 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
vyzýva
účastníka konania Branislava Brooša, aby Rade v lehote do 7 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia predložil nasledovný doklad:
- originál zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 14.4.2003 medzi účastníkmi J.
Dóczym a B. Broošom.
K dokladom vystaveným v zahraničí sa musí predložiť ich úradný preklad. Do doby
doplnenia podania všetkými požadovanými údajmi a dokladmi, Rada podľa § 29 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
prerušuje
správne konanie č. 386-LO/O-2315/2003 vo veci možného odňatia licencie na rozhlasové
vysielanie č. R/67. Rada bude v konaní pokračovať, keď pominú prekážky, pre ktoré bolo
konanie prerušené, najneskôr po uplynutí stanovenej lehoty. Počas prerušenia konania
lehoty podľa správneho poriadku neplynú.
K bodu 3.)
SK č. 368-LO/D-2473/2003 zo dňa 28.11.2003

vo veci predĺženia platnosti licencie na rozhlasové vysielanie vysielateľa N-RADIO,
spol. s r.o., Nitra č. R/67 podľa § 52 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: N-RADIO, spol. s r.o., Nitra
ÚP: 27.01.2004 o 10.15
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.1.2003.
Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.
Uznesenie č.: 04-02/3.022: 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 "zákon č.
308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č.
368-LO/D-2473/2003 zo dňa 28.11.2003 posúdila žiadosť o predĺženie platnosti licencie
na rozhlasové vysielanie č. R/67 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z.z., doručenú
Rade dňa 28.11.2003 účastníka konania:
N-RADIO spol. s r.o.
Vajanského 7
949 01 Nitra
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.
predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/67
a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/67 nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/67/1999 z 07.07.1999 v znení neskorších sa mení
článok I., bod 2 a znie takto:
"2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: šesť rokov, predĺžená
podľa § 52 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z.z. o ďalších osem rokov. Platnosť licencie končí
dňom 16.07.2013."
K bodu 4.)
SK č. 15-LO/D-179/2003 zo dňa 28.01.2003
vo veci registrácie retransmisie prostredníctvom KDS v meste Liptovský Mikuláš
ÚK: MIKOTEL, s.r.o., Liptovský Mikuláš
RK - systém, s.r.o., Liptovský Mikuláš
ÚP: 27.01.2004 o 10.30
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.1.2003.
Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. Zástupca RKSystém s.r.o. sa ústneho pojednávania nezúčastnil.

Uznesenie č.: 04-02/4.023: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") sa
oboznámila s predmetom správneho konania a poveruje Kanceláriu rady, aby vyžiadala k
veci písomné stanoviská od subjektov, ktoré môžu objasniť skutočný stav veci.
K bodu 5.)
SK č. 4-LO/D-71/2004 zo dňa 07.01.2004
vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní
vysielateľa s licenciou č. T/125
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava
ÚP: 27.10.2004 o 11.00
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.1.2003.
Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.
Uznesenie č.: 04-02/5.024: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako
orgán vecne príslušný podľa § 4 a § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.
z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie
predchádzajúceho súhlasu s prevodom podielu na základnom imaní vysielateľa s
licenciou na televízne vysielanie č. T/125, doručenú Rade dňa 07.01.2004, účastníka
konania:
C. E. N., s. r. o.
Župné námestie 3
820 15 Bratislava
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. a §
46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
udeľuje predchádzajúci súhlas
s prevodom 5% obchodného podielu na základnom imaní držiteľa licencie na televízne
vysielanie č. T/125 spoločnosti C. E. N. s. r. o., Bratislava zo spoločníka Martina
Lengyela na spoločníka J&T Finance group a. s., Bratislava, na základe ktorého budú
podiely na základnom imaní vysielateľa nasledovné: spoločnosť J&T Finance group a. s.,
Bratislava 95%, Jozef Sedlák 4% a Igor Čekirda 1%.
K bodu 6.)
SK č. 241-LO/D-1486/2003 zo dňa 21.07.2003
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v káblovom distribučnom systéme
ÚK: KRS, spol. s r. o., Nová Dubnica
ÚP: 27.10.2004 o 11.30
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 27.1.2003.
Zápisnica z ústneho pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia.
Uznesenie č.: 04-02/6.025: 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. 241-LO/D-1486/2003 zo dňa 21.07.2003
posúdila žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie v Novej Dubnici účastníka
konania
KRS, spol. s r.o.
Jilemnického 738/16
018 51 Nová Dubnica
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. a
§ 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada v správnom konaní č. 241-LO/D-1486/2003 zo dňa 21.07.2003 vo veci žiadosti o
udelenie licencie na televízne vysielanie v Novej Dubnici z dôvodu, že žiadosť nemá
všetky náležitosti potrebné pre meritórne rozhodnutie vo veci, podľa § 19 ods. 3 zákona
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
vyzýva
účastníka konania, aby svoje podanie doplnil v lehote 60 dní odo dňa doručenia tohto
rozhodnutia o nasledovné údaje a doklady:
- údaje o finančnom zabezpečení vysielania
- špecifikácia programovej skladby vysielania
Všetky uvedené doklady treba predložiť v origináli alebo v osvedčenej kópii. K
dokladom vystaveným v zahraničí sa musí predložiť ich úradný preklad. Do doby
doplnenia podania všetkými požadovanými údajmi a dokladmi, Rada podľa § 29 ods. 1
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
prerušuje
správne konanie č. 241-LO/D-1486/2003 zo dňa 21.07.2003 vo veci žiadosti o udelenie
licencie na televízne vysielanie v Novej Dubnici. Rada bude v konaní pokračovať, keď
pominú prekážky, pre ktoré bolo konanie prerušené, najneskôr po uplynutí stanovenej
lehoty. Počas prerušenia konania lehoty podľa správneho poriadku neplynú. V prípade,
že v uvedenej lehote nebudú odstránené nedostatky podania, Rada konanie zastaví.
K bodu 7.)
SK č. 5-LO/D-24/2004 zo dňa 07.01.2004
vo veci zmeny licencie na rozhlasové vysielanie č. R/47 podľa § 51 ods. 3 zákona č.
308/2000 Z.z.
ÚK: Ragtime, spol. s r.o., Bratislava
Uznesenie č.: 04-02/7.026: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.
308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. v správnom konaní č. 5LO/D-24/2004 vedenom vo veci zmeny licencie č. R/47 na rozhlasové vysielanie podľa §
51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti:
Ragtime, spol. s r.o.

Leškova 5
811 04 Bratislava
po zistení a posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č.
71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. R/47 na rozhlasové vysielanie nasledovne:
V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/47/95 zo dňa 21.12.1995 v znení neskorších zmien
sa časť II. mení a znie:
"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 spoločnosti Ragtime, spol. s r.
o., vložka číslo 329/B, zo dňa 17.12.2003.
2) Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa
výpisu z Obchodného registra spoločnosti Ragtime, spol. s r. o., vložka číslo 329/B, zo
dňa 17.12.2003."

K bodu 8.)
SK č. 8-LO/D-12/2004 zo dňa 13.01.2004
vo veci zmeny licencie č. T/41 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielov
programových typov
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
Uznesenie č.: 04-02/8.027: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.
308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie
doručené Rade dňa 7.1.2003 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/41 z
dôvodu zmeny podielov programových typov účastníka konania - spoločnosti:
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.
Bratislavská 334/18
900 82 Blatné
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie
:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení

licenciu č. T/41 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 7.8.1995 v znení neskorších
zmien sa menia takto:
V článku III. sa mení bod 1 písm. b) a znie:
1/ Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby,
platnej od 1.1.2004:
b/ Programové typy: (100 %)
1. Spravodajstvo: 9,0 %
2. Publicistika:
2.1 Politická publicistika: 2,0 %
2.2 Ostatná publicistika: 15,0 %
3. Dokumentárne programy: 1,0 %
4. Dramatické programy : 56,0 %
5. Zábavno-hudobné programy : 15,0 %
6. Hudobné programy : 2,0 %
7. Vzdelávacie programy : 0,0 %
8. Náboženské programy : 0,0 %
9. Športové programy : 0,0 %
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."
K bodu 9.)
SK č. 7-LO/D-101/2004 zo dňa 12. 01. 2004
vo veci odňatia licencie č. T/140 na televízne vysielanie podľa § 54 ods. 1 písm. a)
zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Juraj Tomeček, Ihľany 240
Uznesenie č.: 04-02/9.028: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako
orgán príslušný podľa § 4 a § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.
308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. , v správnom konaní č. 7LO/D-101/2004, začatom dňa 12.01.2004 vo veci odňatia licencie na televízne vysielanie
č. T/140 účastníkovi konania:
Juraj Tomeček
059 94 Ihľany č. 204
a po zistení podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č. 71 /1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie
:
Rada podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
odníma
licenciu č. T/140 na televízne vysielanie
z dôvodu, že o odňatie licencie účastník konania - Juraj Tomeček, bytom Ihľany č. 204,
dňa 12.01.2004 písomne požiadal.

K bodu 10.)
SK č. 292-LO/D-1920/2003 zo dňa 25.9.2003
vo veci zmeny licencie č. T/71 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny právnych
skutočností - zmeny členov dozornej rady spoločnosti
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou
Uznesenie č.: 04-02/10.029: 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. 292-LO/D-1920/2003 zo dňa 25.9.2003
posúdila oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/71 z dôvodu zmeny
právnych skutočností - zmeny členov dozornej rady spoločnosti:
Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o.
Farská č. 7
957 01 Bánovce nad Bebravou
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. T/71 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/71/96 zo dňa 1.8.1996 v znení neskorších
zmien sa menia takto:
Článok II. znie:
"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 Trenčín,
oddiel: Sro, vložka číslo: 183/R zo dňa 19.12.2003.
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou:

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo:
183/R zo dňa 19.12.2003.
K bodu 11.)
SK č. 378-LO/D-2487/2003 zo dňa 1.12.2003
vo veci zmeny licencie č. T/123 na televízne vysielanie z dôvodu zmeny podielov
programových typov
ÚK: TV POPRAD, s. r. o., Poprad
Uznesenie č.: 04-02/11.030: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.
308/2000 Z.z.") a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila oznámenie
doručené Rade dňa 1.12.2003 vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/123 z
dôvodu zmeny podielov programových typov účastníka konania - spoločnosti:
TV POPRAD s. r. o.
Podtatranská 1
058 01 Poprad
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb.
o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. T/123 na televízne vysielanie nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/123/2000 zo dňa 17.4.2000 v znení neskorších
zmien sa menia takto:
V článku III. sa menia body 1 a 2 a znejú:
1/ Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby,
platnej od 1.1.2004:
a/ Programová služba: (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 86,4 %
2. Programy: min. 13,6 %
b/ Programové typy: (100 %)
1. Spravodajstvo: 73,7%
2. Publicistika:
2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 26,3 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy : 0 %
5. Zábavno-hudobné programy : 0 %
6. Hudobné programy : 0 %
7. Vzdelávacie programy : 0 %
8. Náboženské programy : 0 %
9. Športové programy : 0 %

Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5
deklarovaného percentuálneho podielu (plus alebo mínus) s výnimkou spravodajstva a
publicistiky, kde je možná len smerom nahor."
c/ podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci určený z
celkového vysielacieho času: 0 %
2/ Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 13,6 %.
K bodu 12.)
SK č. 223-LO/D-1337/2003 zo dňa 30.06.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie T/52 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000
Z.z. z dôvodu zmeny sídla vysielateľa
ÚK: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza
Uznesenie č.: 04-02/12.031: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z.o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.
308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č.
223-LO/D-1337/2003 zo dňa 30.06.2003 posúdila žiadosť podľa § 51 ods. 4 zákona č.
308/2000 Z.z. účastníka konania:
AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s.
Ul. stavbárov 21
971 01 Prievidza
z dôvodu zmeny sídla vysielateľa a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
licenciu č. T/52 na televízne vysielanie nasledovne:
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/52/95 z 20.12.1995 v znení neskorších zmien sa
sídlo vysielateľa AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza mení a znie takto:
"Ul. stavbárov 21
971 01 Prievidza"
K bodu 13.)
SK č. 381-LO/D-2645/2003 zo dňa 17.12.2003
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie T/149 podľa § 51 ods. 4 zákona č.
308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov programových typov
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou
Uznesenie č.: 04-02/13.032: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada" ) s
pôsobnosťou podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.
z."), v súlade so zákonom 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "zákon č. 71/1967

Zb.") posúdila žiadosť o zmenu licencie T/149 v správnom konaní č. 381-LO/D2645/2003, z dôvodu zmeny podielov programových typov programovej služby TV B52
a zmeny časového rozsahu vysielania programovej služby TV B52 , doručenú dňa
17.12.2003 účastníka konania - spoločnosti:
TELECOM TKR, s.r.o.
Staničná č. 1329
093 01 Vranov nad Topľou
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zák. č.71/1967 Zb.
vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
licenciu č. T/149 v znení rozhodnutia č. T/149/2002 zo dňa 02.07.2002 a v znení
neskoršie vykonaných zmien nasledovne :
V časti III. sa mení bod 1 takto:
"1. Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa programovej skladby
týkajúcej sa programovej služby TV B52, doručenej Rade dňa 17.12.2003 pod č.p.d.
2645/2003, doplnenej dňa 21.01.2004 ( č.p.d. 206/2004 ) .
1.1. Programová služba TV B52 vrátane JOJ:
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie - max. 30%
Programy - min. 70%
b) Programy (100%):
Spravodajstvo - 7,5%
Publicistika :
1.1 polit. publicistika -1,5%
1.2 ostatná publicistika - 23,5%
Dokumentárne programy - 1%
Dramatické programy - 53%
Zábavné a hudobno-zábavné programy -10%
Hudobné programy - 2%
Vzdelávacie programy - 0%
Náboženské programy - 0%
Šport - 1,5%
Odchýlka vo vysielaní je prípustná pri jednotlivých programových typoch vo výške 1/5
deklarovaného percentuálneho podielu ( plus alebo mínus ) s výnimkou spravodajstva a
publicistiky, kde je možná len smerom nahor.
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z
celkového vysielacieho času: 98 %
1.2. Programová služba TV B52:
a) Programová služba (100%):
Doplnkové vysielanie - max. 20%
Programy - min. 80%
b) Programy (100%):

Spravodajstvo - 0%
Publicistika :
1.1 polit. publicistika - 0%
1.2 ostatná publicistika - 100%
Dokumentárne programy - 0%
Dramatické programy - 0%
Zábavné a hudobno-zábavné programy -0%
Hudobné programy - 0%
Vzdelávacie programy - 0%
Náboženské programy - 0%
Šport - 0%."
K bodu 14.)
SK č. 380-LO/D-2613/2003 zo dňa 15.12.2003
vo veci registrácie retransmisie prostredníctvom KDS v obci Horný Hričov
ÚK: KTR, s.r.o., Horný Hričov
Uznesenie č.: 04-02/14.033: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako
orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách ( ďalej
len "zákon č. 308/2000 Z.z" ) postupom podľa § 71 citovaného zákona v správnom
konaní č. 380-LO/D-2613/2003 zo dňa 15.12.2003 posúdila žiadosť o registráciu
retransmisie prostredníctvom káblového distribučného systému v obci Horný Hričov,
žiadateľa :
KTR, s.r.o.,
Horný Hričov 191
013 42 Horný Hričov
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák.
č.71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z., vydáva
rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/225
za nasledovných podmienok :
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa potvrdenia registrácie
telekomunikačnej činnosti č. ZA- 1065/2001 zo dňa 06.12.2001:
- hlavná stanica lokalita: Horný Hričov, budova OcÚ.
2. Územný rozsah retransmisie: Obec Horný Hričov
3. Počet prípojok: 205
4. Ponuka programových služieb :
základný súbor :
televízne program. služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, RTL, RTL 2, VIVA, VOX,
PRO 7, SAT 1
rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Rock FM; Rádio Frontinus, Rádio
TWIST, Rádio EXPRES, Rádio REBECA, Rádio ZET
rozšírený súbor: -

K bodu 15.)
SK č. 356-LO/D-2299/2003 zo dňa 05.11.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR201 podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000
Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK: Ing. Jozef Maslík, Banská Bystrica
Uznesenie č.: 04-02/15.034: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.
308/2000 Z.z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č.
356-LO/D-2299/2003 zo dňa 05.11.2003 posúdila oznámenie podľa § 60 ods. 1 zákona č.
308/2000 Z.z. prevádzkovateľa retransmisie s registráciou č. TKR/201:
Ing. Jozef Maslík
Obchodné meno: Ing. Jozef Maslík ELTRON
Šalgotarjánska 12
974 00 Banská Bystrica
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a zmeny počtu prípojok a po zistení
potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní vydáva toto rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/201 nasledovne:
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. TKR/201/2002 zo dňa 11.02.2002 sa menia
takto:
1. Bod 3. sa mení a znie takto:
"3. Počet prípojok:
3.1. KDS Medzibrod 270
3.2 KDS Ľubica 648
Spolu 918"
2. Bod 4.2 sa mení a znie takto:
"4.2 KDS Ľubica
Základný súbor:
televízne programové služby: STV 1, STV 2, Markíza, JOJ, TA3, Music Box, TV
Ľubica, ČT1, TV O, PRO 7, RTL2, VIVA, Vox, Eurosport, FOX Kids, Discovery,
Animal Planet, Hallmark
rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko; Rádio Twist"
K bodu 16.)
SK č. 369-LO/D-2488/2003 zo dňa 01.12.2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny právnych skutočností
ÚK: Kabel Plus, Východné Slovensko, s.r.o., Košice
Uznesenie č.: 04-02/16.035: 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. 396-LO/D-2488/2003 zo dňa 01.12.2003
posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/14 z dôvodu zmeny
právnych skutočností účastníka konania - spoločnosti:
Kabel Plus, Východné Slovensko, s.r.o.
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/14/1992 zo dňa 04.05.1992 v znení neskoršie
vykonaných zmien nasledovne:
Článok II sa mení a znie:
"II. Právne skutočnosti spoločnosti:
Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, zoznam výpisov č.: V12591/03, oddiel: Sro, vložka číslo: 14385/V, vydaného dňa 25.11.2003."
K bodu 17.)
SK č. 2-LO/D-34/2004 zo dňa 07.01.2004
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/92 z dôvodu zmeny územného
rozsahu a ponuky programových služieb
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou
Uznesenie č.: 04-02/17.036: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako
orgán príslušný podľa § 4 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. 2-LO/D-34/2004 zo dňa 07.01.2004 posúdila žiadosť o
zmenu registrácie retransmisie č. TKR/92 z dôvodu zmeny územného rozsahu
retransmisie účastníka konania:
Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
Svätoplukova 1601
957 04 Bánovce nad Bebravou
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasled. zákona č.
71/1967 Zb. vydáva toto
rozhodnutie
: Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/92 takto:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/92/1997 zo dňa 24.11.1997 v znení

neskoršie vykonaných zmien sa menia a v úplnom znení znejú takto:
1)Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa
a) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 396/01-TN/KDS zo dňa 09.07.2001
- hlavná stanica - lokalita: Svätoplukova 1601, Bánovce nad Bebravou
b) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 298/02-TN/KDS zo dňa 16.06.2002
- hlavná stanica - lokalita: obec Zlatníky
c) registrácie telekomunikačnej činnosti č. 506/03-TN/KDS zo dňa 15.12.2003
- hlavná stanica - lokalita: obec Podlužany
2) Územný rozsah retransmisie:
Bánovce nad Bebravou, Zlatníky, Podlužany
3) Počet prípojok:
a) KDS Bánovce nad Bebravou 2372
b) KDS Zlatníky 150
c) KDS Podlužany 190
Spolu 2712
4) Ponuka programových služieb:
a) KDS Bánovce nad Bebravou
Základný súbor:
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, MUSIC BOX,
BTV, ČT 1, ČT 2, TV Prima, RTL, VOX, PRO 7, SAT 1, VIVA, EURONEWS
Rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM;
Rádio TWIST, Rádio Okey, Rádio Dúha, N-Radio, Hviezda FM, FUN Radio
Rozšírený súbor: b) KDS Zlatníky
Základný súbor:
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, TV
Prima, RTL, PRO 7, SAT 1, VIVA
Rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM;
Rádio TWIST, Rádio Okey, FUN Radio, Rádio Dúha, N-Radio, Hviezda FM
Rozšírený súbor: c) KDS Podlužany
Základný súbor:
Televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, MUSIC BOX, ČT
1, ČT 2, TV Prima, RTL, VOX, PRO 7, SAT 1, VIVA, EURONEWS
Rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM;
Rádio TWIST, Rádio Okey, FUN Radio, Rádio Dúha, N-Radio, Hviezda FM
Rozšírený súbor: K bodu 18.)
SK č. 379-LO/D-2593/2003 zo dňa 11. 12. 2003
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/91 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov

Uznesenie č.: 04-02/18.037: 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. 379-LO/D-2593/2003 zo dňa 11.12.2003
posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/91 z dôvodu zmeny ponuky
programových služieb účastníka konania:
Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.
Námestie slobody 560
020 01Púchov
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967
Zb. vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/91 takto:
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/91/97 zo dňa 07.02.1997 v znení
neskoršie vykonaných zmien sa ponuka televíznych programových služieb v bode 4.
mení nasledovne:
"Televízne programové služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, PúTV, ČT 1, SAT 1, VIVA
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, MUSIC BOX, PúTV, ČT 1,
ČT 2, Prima, Spektrum, Discovery channel, Hallmark, TCM/Cartoon Network, Private
Blue, CNN, SAT 1, VIVA, TV5, Eurosport"
K bodu 19.)
SK č. 6-LO/D-93/2004 zo dňa 09. 01. 2004
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/133
ÚK: Územné bytové družstvo - Kuzmányho, Košice
Uznesenie č.: 04-02/19.038: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.
308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 6LO/D-93/2004, začatom dňa 09.01.2004 vo veci zrušenia registrácie retransmisie č.
TKR/133 posúdila žiadosť prevádzkovateľa retransmisie:
Územné bytové družstvo - Kuzmányho
Vojenská ul. č. 14
040 01 Košice
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967
Z.b. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:

Rada podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ruší registráciu retransmisie č. TKR/133
z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 09.01.2004 (
č.p.d. 93 ) písomne požiadal.
K bodu 20.)
SK č. 9-LO/D-111/2004 zo dňa 13. 01. 2004
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/162
ÚK: Obec Bracovce, K.T. s.r.o., Bracovce
Uznesenie č.: 04-02/20.039: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako
orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.
308/2000 Z. z.") postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. v správnom konaní č. 9LO/D-111/2004, začatom dňa 13.01.2004 vo veci zrušenia registrácie retransmisie č.
TKR/162 posúdila žiadosť prevádzkovateľa retransmisie:
Obec Bracovce K.T. s.r.o.
072 05 Bracovce
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967
Z.b. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ruší registráciu retransmisie č. TKR/162
z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 13.01.2004
( č.p.d. 111 ) písomne požiadal.
K bodu 21.)
SK č.: 382-PgO/O-2289/2003 zo dňa 16.12.2003
Doplnenie: Komparatívny monitoring spravodajstva plnoformátových tel. staníc
(dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 12. a 13.09. 2003)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
Uznesenie č.: 04-02/21.040: 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. 353-PgO/O2289/2003, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné
porušil
povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov
stanovenú v § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že v spravodajskom programe "Televízne noviny" odvysielal dňa 12.9.2003 príspevok
"Palacka do Londýna" a dňa 13.09.2003 príspevok "Spor o centrum", v ktorých
neposkytnutím priestoru na vyjadrenie priamo dotknutej strane nerešpektoval vyváženosť
ako základné kritérium nestrannosti a objektívnosti spravodajských programov,
za čo mu ukladá
v súlade s § 64 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na
porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za
ktorej porušenie sa sankcia uložila. "
K bodu 22.)
SK č.: 387-PgO/O-2316/2003 zo dňa 16.12.2003
Doplnenie: Správy o šetrení sťažností č. 2125/96 - 2003 z 22.10.2003 a č. 2160/97 2003, 2161/98 - 2003, 2162/99 - 2003, 2163/100 - 2003, 2164/101 - 2003, 2165/102 2003, 2166/103 - 2003 a 2167/104 - 2003 z 23.10.2003
(dodržiavanie § 16 písm. b/ zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 30.1.2003)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
Uznesenie č.: 04-02/22.041: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako
orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o
vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z.") postupom v súlade s § 71
zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 387-PgO/O2316/2003, MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné,
porušil
povinnosť zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť spravodajských programov,
stanovenú v § 16 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z.

tým,
že v spravodajskom programe "Televízne noviny" zo dňa 30.1.2003 odvysielal príspevok
"Bez účasti SIS", v ktorom neposkytol priestor na vyjadrenie sa k tvrdeniu o podozrivej
výmene vyšetrovateľov predstaviteľom dotknutej strany, čím nerešpektoval vyváženosť
ako základné kritérium objektívnosti a nestrannosti spravodajských programov,
za čo mu ukladá
v súlade s § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie na
porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za
ktorej porušenie sa sankcia uložila."
K bodu 23.)
SK č.: 371-PgO/O-2182/2003 zo dňa 02.12.2003
Doplnenie: Správa č. 83/03/TV o monitorovaní televíznej programovej služby Terazdnes-tu
(dodržiavanie § 16 písm. k/ a 34 ods. 1 zák. č. 308/2000 Z. z.)
(monitorované dni: 23.09.2003)
ÚK: KID, a.s. číslo licencie: T/46
Uznesenie č.: 04-02/23.042: 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. 371-PgO/O2182/2003, KID, a.s., Poprad
porušil
§ 16 písm. k/ zákona č. 308/2000 Z. z.
tým, že dňa 23.09.2003 pri vysielaní televíznej programovej služby Teraz-dnes-tu (TDT)
trvalo neoznačil na obrazovke programovú službu nezameniteľným obrazovým
symbolom (logom) a
§ 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
tým,
že dňa 23.09.2003 odvysielal vo videotexte informáciu o akcii pre abonentov spoločnosti
KID, a.s., ktorá bola vlastnou propagáciou (v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 308/2001 Z.z.
reklamou), vysielanie ktorej nebolo zreteľne oddelené od iných častí programovej služby,
za čo mu ukladá

podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu - upozornenie
na porušenie zákona.
Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: "Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za
ktorej porušenie sa sankcia uložila."
K bodu 24.)
Návrh na začatie správneho konania
Správa č. 90/2003/TV - dodatok k správe o monitorovaní vysielania Káblovej televízie
Bánov
(monitorované dni/program: 12.11.2003 kompletné vysielanie)
Vysielateľ: Káblová televízia Bánov, s.r.o.číslo licencie: T/143
Uznesenie č.: 04-02/24.043: 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. 90a)/2003/TV o monitorovaní
televízneho vysielania Káblovej televízie Bánov, začína správne konanie voči spoločnosti
Káblová televízia - Bánov s.r.o. (v skratke : KTB, s.r.o.), vo veci možného porušenia § 32
ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním informácií, ktoré svojou
povahou mohli byť politickou reklamou podľa § 32 ods. 11 zákona č. 308/2000 Z. z.
K bodu 25.)
Správa č. 1/04/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV
(monitorovaný deň: 21. a 28. 11. 2003)
Vysielateľ: Perfects a.s., Dunajská Streda číslo licencie: T/90
Uznesenie č.: 04-02/25.044: 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. 1/2004/TV o monitorovaní vysielania stanice Mestská televízia DSTV
konštatovala, že v monitorovanom vysielaní za obdobie 21. a 28. 11. 2003 vysielateľa
Perfects a.s., Dunajská Streda s licenciou č. T/90 nebolo zistené porušenie právnych
predpisov.
K bodu 26.)
Správa č. 23/2003/RO o monitorovaní vysielania Fun Radio
(monitorovaný deň: 26.10. a 2.11. 2003)
Vysielateľ: Radio a.s číslo licencie: R/71
Uznesenie č.: 04-02/26.045: 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. 23/03/RO o monitorovaní vysielania rozhlasovej stanice Fun Radio z dní 26.10.
a 2.11.2003 konštatovala, že v monitorovanom vysielacom čase nebolo zistené porušenie
právnych predpisov.
K bodu 27.)
Sťažnosť č. 2466/115 - 2003 smerujúca proti Slovenskej televízii zo dňa 27.11.2003
sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie STV (program India, aká si?)
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č.: 04-02/27.046: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako
orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č.
152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.
z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona
č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 2466/115-2003, vedenú voči
Slovenskej televízii, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava, vysielateľovi na základe zákona
a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.
K bodu 28.)
Sťažnosť č. 90/3-2004 smerujúca proti Slovenskej televízii zo dňa 3.1.2004
sťažovateľ: fyzická osoba
na vysielanie reklamy Eurotel-EASY TEAM, pomaľovaný autobus
Vysielateľ: Slovenská televízia, Bratislava
Uznesenie č.: 04-02/28.047: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"), ako
orgán príslušný podľa § 2 zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach (ďalej len "zákon č.
152/1998 Z. z.") a podľa § 4 ods. 1 až ods. 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z.
z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v
znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa zákona
č. 152/1998 Z. z. preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 90/3-2004, smerujúcu proti
televíznemu vysielaniu reklamného šotu spoločnosti Eurotel (šot o aktivácii Eurotel
Easy) vo vysielaní Slovenskej televízie a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č.
152/1998 Z. z. za neopodstatnenú.
K bodu 29.) Rôzne:
29.1 Riaditeľ kancelárie Rady predložil členom Rady pre vysielanie a
retransmisiu písomnú informáciu právneho zástupcu o stave súdneho sporu Rada
pre vysielanie a retransmisiu vs. SH Classic s.r.o.
Uznesenie č.: 04-02/29.048.1: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na
vedomie informáciu o stave súdneho sporu Rada pre vysielanie a retransmisiu vs.
SH Classic

29.2 Riaditeľ kancelárie Rady predložil členom Rady pre vysielanie a
retransmisiu písomnú informáciu o čerpaní rozpočtových prostriedkov za rok
2003
Uznesenie č.: 04-02/29.048.2: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na
vedomie informáciu o čerpaní rozpočtových prostriedkov k 31. decembru 2003
29.3 Riaditeľ kancelárie Rady predložil členom Rady pre vysielanie a
retransmisiu rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu Rady na rok 2004
Uznesenie č.: 04-02/29.048.3: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na
vedomie rozpis schváleného rozpočtu Rady na rok 2004 podľa funkčného a
ekonomického členenia rozpočtovej klasifikácie
29.4.Podpredseda Rady predložil členom Rady pre vysielanie a retransmisiu nové
znenie návrhu
zmeny Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu.
Uznesenie č.: 04-02/29.048.4: Rada pre vysielanie a retransmisiu schvaľuje nové
znenie návrhu
zmeny Štatútu Rady pre vysielanie a retransmisiu:
Úplné znenie čl. 5 ods. 2 písm. a/:
a/ koordinuje činnosť rady, súčinnosť rady a jej kancelárie a navonok koná v jej
mene
Úplné znenie čl. 7 ods. 5:
5/ Riaditeľ kancelárie zodpovedá rade za činnosť kancelárie a za personálne,
ekonomické, právne, licenčné, programové a technické záležitosti; v čase medzi
zasadnutiami rady zodpovedá predsedovi rady
Členka Rady J. Žitňanská navrhla, aby bol vykonaný monitoring programu vysielateľa
MARKÍZA SLOVAKIA spol. s r.o., Korzo zo dňa 26.01.2004
Členka Rady M. Hradiská navrhla, aby bol vykonaný monitoring programu vysielateľa
STV Pod lampou zo dňa 15.01.2004
***
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch.
Zapisovateľ : P. Abrahám
Overil: Jana Žitňanská
Bratislava 27.1.2004
Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

