
Zápisnica č.  10/2004 
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo 

dňa 17.5.2004 od 9.00 hod. v Dome novinárov v Bratislave a dňa 18.5.2004 od 9.30 hod. v sídle 
Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 
Prítomní členovia Rady: podľa priloženej prezenčnej listiny 
Zapisovateľ: Ing. Peter Abrahám – riaditeľ kancelárie  
Overovateľ: Anton Kubisch 
Rokovanie Rady otvorila predsedníčka, ktorá oboznámila Radu s návrhom programu. 
 
Úvod dvojdňového zasadnutia: Schválenie programu, kontrola plnenia úloh 
 
Kontrola úloh: Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 256 úloh. Všetky úlohy sú splnené 
okrem úlohy č. 224 kde uplynie termín 04.06.2004 a úloh č. 197 a 205 kde uplynie termín v II. 
polroku 2004. Rada zobrala kontrolu plnenia úloh na vedomie.
 
Program: 
Dňa 17.5.2004 (Dom novinárov) začiatok o 9.00 hod. 
 
1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konanie 
 
1.1. Žiadateľ: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava 
SK: 98-LO/O-R01/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 107,0 MHz Bratislava 
ÚP: 9.30 hod.  
 
1.2. Žiadateľ: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica n/V. 
SK: č. 103-LO/O-R06/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 104,2 MHz Žilina 
ÚP: 10.00 hod. 
 
1.3. Žiadateľ: FRONTINUS s.r.o., Rosina 
SK: č. 100-LO/O-R03/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 96,2 MHz Martin 
ÚP: 10.20 hod. 
 
1.4. Žiadateľ:  Poprad Reality Invest, a.s., Poprad 
SK: č. 101-LO/O-R04/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 107,3 MHz Poprad 
ÚP: 10.40 hod. 
 
1.5. Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o., Levice 
SK: č. 101-LO/O-R04/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 107,3 MHz Poprad 
SK: č. 102-LO/O-R05/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 102,4 MHz Rimavská 
Sobota 
ÚP: 11.00 hod 
 
1.6. Žiadateľ: FLASH PREŠOV spol. s r.o., Prešov 
SK: č. 99-LO/O-R02/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 91,7 MHz Košice 
ÚP: 11.30 hod. 
 
1.7. Žiadateľ: RÁDIO KIKS s.r.o., Michalovce 
SK: č. 101-LO/O-R04/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 107,3 MHz Poprad 
ÚP: 11.50 hod.  
 
1.8. Žiadateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava  
SK: č. 109-LO/O-T06/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 34. kanál Hriňová 
SK: č. 110-LO/O-T07/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 29. kanál Kremnica 
SK: č. 116-LO/O-T13/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 45. kanál Zázrivá 
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ÚP: 13,30 hod. 
 
1.9. Žiadateľ: Videoštúdio RIS, s.r.o., Senica 
SK: č. 113-LO/O-T10/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 30. kanál Myjava 
ÚP: 13.50 hod. 
 
1.10. Žiadateľ: Tatranská produkčná, s.r.o., Svit 
SK: č. 114-LO/O-T11/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 52. kanál Poprad 
ÚP: 14.10 hod. 
 
1.11. Žiadateľ: Televízia Poprad, s.r.o., Poprad 
SK: č. 114-LO/O-T11/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 52. kanál Poprad 
ÚP: 14.40 hod. 
 
1.12. Žiadateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné  
SK: č. 104-LO/O-T01/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál Dlhá nad 
Oravou 
SK: č. 115-LO/O-T12/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 42. kanál Trstená 
SK: č. 117-LO/O-T14/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 51. kanál Zázrivá 
ÚP: 15,00 hod. 
 
Dňa 18.05.2004 (sídlo Rady) začiatok o 9,30 hod. 
 
2. Výberové konanie,  č. SK: 98-LO/O-R01/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 107,0 MHz Bratislava 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava 
 
3. Výberové konanie,  č. SK: 99-LO/O-R02/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 91,7 MHz Košice 
ÚK: FLASH PREŠOV spol. s r.o., Prešov 
 
4. Výberové konanie,  č. SK: 100-LO/O-R03/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 96,2 MHz Martin 
ÚK: FRONTINUS s.r.o., Rosina 
 
5. Výberové konanie,  č. SK: 101-LO/O-R04/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 107,30 MHz Poprad 
ÚK: RÁDIO KIKS s.r.o., Michalovce 
        Poprad Reality Invest, a.s., Poprad 
        GES Slovakia, s.r.o., Levice 
 
 
6. Výberové konanie,  č. SK: 102-LO/O-R05/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 102,4 MHz Rimavská Sobota 
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Levice 
 
7. Výberové konanie,  č. SK: 103-LO/O-R06/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 104,2 MHz Žilina 
ÚK: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica n/V. 
 
8. Výberové konanie,  č. SK: 104-LO/O-T01/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 44. kanál Dlhá nad Oravou 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné 
 
9. Výberové konanie,  č. SK: 105-LO/O-T02/2004 zo dňa 07.04.2004  
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vo veci pridelenia  frekvencie 21. kanál Dubovica 
 
10. Výberové konanie,  č. SK: 106-LO/O-T03/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 28. kanál Dubovica 
 
11. Výberové konanie,  č. SK: 107-LO/O-T04/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 45. kanál Giraltovce 
 
12. Výberové konanie,  č. SK: 108-LO/O-T05/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 29. kanál Hriňová 
 
13. Výberové konanie,  č. SK: 109-LO/O-T06/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 34. kanál Hriňová 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava 
 
14. Výberové konanie,  č. SK: 110-LO/O-T07/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 29. kanál Kremnica 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava  
 
15. Výberové konanie,  č. SK: 111-LO/O-T08/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 26. kanál Krompachy 
 
16. Výberové konanie,  č. SK: 112-LO/O-T09/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 45. kanál Medzilaborce 
 
17. Výberové konanie,  č. SK: 113-LO/O-T10/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 30. kanál Myjava 
ÚK: Videoštúdio RIS, s.r.o., Senica 
 
18. Výberové konanie,  č. SK: 114-LO/O-T11/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 52. kanál Poprad 
ÚK: Tatranská produkčná, s.r.o., Svit 
        Televízia Poprad, s.r.o., Poprad 
 
19. Výberové konanie,  č. SK: 115-LO/O-T12/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 42. kanál Trstená 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné 
 
20. Výberové konanie,  č. SK: 116-LO/O-T13/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 45. kanál Zázrivá 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava 
 
21. Výberové konanie,  č. SK: 117-LO/O-T14/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 51. kanál Zázrivá 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné 
 
22. SK č. 119-LO/D-900/2004 zo dňa 19.04.2004 
vo veci predĺženia platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie č. R/71 podľa § 52 zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 
ÚP: 18.05.2004 o 10.00 hod.  
 
23. SK č. 128-LO/D-815/2004 zo dňa 05.04.2004 
vo veci zmeny licencie č. T/39 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny spôsobu 
vysielania (zmena družice) 
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ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava 
 
24. SK č. 131-LO/D-1083/2004 zo dňa 05.05.2004 
vo veci zmeny licencie č. T/115 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny územného 
rozsahu vysielania (zníženie o obec Búč) 
ÚK: CARISMA, s.r.o., Dvory n/Žitavou 
 
25. SK č. 53-LO/D-491/2004 zo dňa 26.02.2004 
vo veci zmeny licencie č. R/79 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov 
programových typov  
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica 
 
26. SK č. 376-LO/D-2380/2003 zo dňa 13.11.2003 
vo veci zmeny licencie č. R/49 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov 
programových typov  
ÚK: OKEY RADIO, a.s., Bratislava 
 
27. SK č. 92-LO/D-839/2004 zo dňa 13.04.2004 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na lokálne televízne vysielanie v Čadci  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca 
 
28. SK č. 377-LO/D-2601/2003 zo dňa 12.12.2003 
vo veci registrácie retransmisie v obci Kalná nad Hronom podľa §§ 56 a 57 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Kalná KTR, s.r.o., Kalná n/Hronom 
 
29. SK č. 306-LO/D-2088/2003 zo dňa 16.10.2003 
vo veci registrácie retransmisie v obci Predná Hora podľa §§ 56 a 57 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: DIPOS PLUS, s.r.o., Banská Bystrica 
 
30. SK č. 51-LO/D-496/2004 zo dňa 26.2.2004 
vo veci registrácie retransmisie v meste Štúrovo podľa §§ 56 a 57 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: PEREMEDIA, s. r. o., Bratislava 
 
31. SK č. 365-LO/D-2454/2003 zo dňa 26.11.2003 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/218 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: KABELTELSAT s.r.o., Partizánske 
 
32. SK č. 37-LO/D-444/2004 zo dňa 20.02.2004 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/184 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie  
ÚK: DTR, s.r.o., Trenčianske Teplice 
 
33. SK č. 77-LO/O-608/2004 zo dňa 23.3.2004 
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) 3 zákona č. 308/2000 Z.z. – 
neprevádzkovanie retransmisie v súlade s registráciou 
ÚK: Vladimír Dupkala, Handlová 
 
34. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia frekvencie 101,5 MHz Senica 
podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. proti spoločnosti ADUT PLUS, a.s., Skalica 
 
35. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 56 zákona 
č. 308/2000 Z.z. – neoprávnená retransmisia v obci Čaka proti: Obec Čaka – služby, príspevková 
organizácia, Čaka 
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36. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia § 45 zák. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu neoprávneného vysielania televíznej programovej služby prostredníctvom KDS v obci 
Kamenná Poruba proti: Obec Kamenná Poruba 
 
37. Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. z dôvodu neoznámenia zmien údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie proti 
prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/121 SATRO, s.r.o., Bratislava  
 
38. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 80-PgO/O-625/2004 zo dňa 23.3.2004 
Doplnenie: Správa č. 16/2004/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza  
(dodržiavanie §  20 ods.5  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 31.1.2004 – Humor.sk ) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s. r. o., Blatné, číslo licencie: T/41 
 
39. Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie  - pokuty  
SK č.: 370-PgO/O-2181/2003 zo dňa 2.12.2003  
Doplnenie: Správa č. 88/2003/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza 
(dodržiavanie § 32 ods.12 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni:  16.10.2003 – Televízne noviny) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s. r. o., Blatné, číslo licencie: T/41       
 
40. Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosti č.997/74-2004, 1004/74-2004, 1029/77-2004  
(MS 2004 v hokeji, právo na krátke spravodajstvo)  
Pozn. materiál preložený z predchádzajúceho zasadnutia 
Správa o šetrení sťažností č.997/74-2004, 1004/74-2004, 1029/77-2004 smerujúcej voči STV 
Vysielateľ: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona  
 
41. Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 565/41-2004 zo dňa 5.3. 2004, sťažovateľ: fyzická  osoba  
(na vysielanie programu  DEREŠ zo dňa 4.3. 2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 565/41-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza   
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41 
 
42. Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 729/60-2004 zo dňa 26.3.2004, sťažovateľ:  STV 
(na vysielanie programu ŠPORT zo dňa  16.3.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 729/60-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., číslo licencie:  T/39 
 
43. Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č.952/70-2004 zo dňa 22.4.2004, sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie reklamy Becherovka zo dňa 20.4.2004 o cca 20 hod.20 min.) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 952/70-2004   smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ   
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., číslo licencie: T/39 
 
44. Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
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Sťažnosť č.768/62-2004 zo dňa 31.3.2004, sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie politickej reklamy kandidáta na prezidenta M. Bútoru zo dňa 25.3.2004 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 768/62-2004 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Expres 
Vysielateľ: D.EXPRES a.s., Bratislava,  číslo licencie: R/66 
 
45. Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 953/71- 2004 zo dňa 22.4.2004, sťažovateľ: fyzická  osoba  
(na vysielanie upútavky Májové kinohity zo dňa 19.4.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 953/71- 2004   smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie   
Vysielateľ: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona 
 
46. Kontrolný monitoring 
Správa č. 22/2004/TV o monitorovaní vysielania TV Považie 
(monitorované dni: 24.2. a 27.2.2004) 
Vysielateľ: ELEKTROCENTRUM TV, spol. s. r. o., číslo licencie: T/156 
 
47. Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.708/58-2004 zo dňa 26.3. 2004, sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu K-Fun 
(monitorovaný deň: 26.3.2004) 
Vysielateľ: Rádio a.s., Bratislava, číslo licencie: R/71 
 
48. Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 716/54-2004 zo dňa 25.3.2004, sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu KONTAKTY  
(monitorovaný deň:17.2.2004) 
Vysielateľ: Slovenský Rozhlas - vysielateľ na základe zákona 
 
49. Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 612/45-2004 zo dňa 8. 3. 2004, sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny (príspevok Hľadanie riešení) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., číslo licencie: T/41 
 
50. Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.  699/52-2004 zo dňa 21.3. 2004,   sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie  programu Televízne noviny (príspevok „Bezohľadná jazda“) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., číslo licencie: T/41 
 
51. Rôzne: 
 
 

*     *     * 
 
K bodu 1)  
Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konanie 
 
K bodu 1.1)  
Žiadateľ: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava 
SK: 98-LO/O-R01/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 107,0 MHz Bratislava 
ÚP: 9.30 hod.  
 
K bodu 1.2.) 
Žiadateľ: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica n/V. 
SK: č. 103-LO/O-R06/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 104,2 MHz Žilina 
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ÚP: 10.00 hod. 
 
K bodu 1.3.) 
Žiadateľ: FRONTINUS s.r.o., Rosina 
SK: č. 100-LO/O-R03/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 96,2 MHz Martin 
ÚP: 10.20 hod. 
 
K bodu 1.4.) 
Žiadateľ:  Poprad Reality Invest, a.s., Poprad 
SK: č. 101-LO/O-R04/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 107,3 MHz Poprad 
ÚP: 10.40 hod. 
 
K bodu 1.5.) 
Žiadateľ: GES Slovakia, s.r.o., Levice 
SK: č. 101-LO/O-R04/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 107,3 MHz Poprad 
SK: č. 102-LO/O-R05/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 102,4 MHz Rimavská 
Sobota 
ÚP: 11.00 hod 
 
K bodu 1.6.) 
Žiadateľ: FLASH PREŠOV spol. s r.o., Prešov 
SK: č. 99-LO/O-R02/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 91,7 MHz Košice 
ÚP: 11.30 hod. 
 
K bodu 1.7.) 
Žiadateľ: RÁDIO KIKS s.r.o., Michalovce 
SK: č. 101-LO/O-R04/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 107,3 MHz Poprad 
ÚP: 11.50 hod.  
 
K bodu 1.8.) 
Žiadateľ: MAC TV, s.r.o., Bratislava  
SK: č. 109-LO/O-T06/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 34. kanál Hriňová 
SK: č. 110-LO/O-T07/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 29. kanál Kremnica 
SK: č. 116-LO/O-T13/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 45. kanál Zázrivá 
ÚP: 13,30 hod. 
 
K bodu 1.9.) 
Žiadateľ: Videoštúdio RIS, s.r.o., Senica 
SK: č. 113-LO/O-T10/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 30. kanál Myjava 
ÚP: 13.50 hod. 
 
K bodu 1.10.) 
Žiadateľ: Tatranská produkčná, s.r.o., Svit 
SK: č. 114-LO/O-T11/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 52. kanál Poprad 
ÚP: 14.10 hod. 
 
K bodu 1.11.) 
Žiadateľ: Televízia Poprad, s.r.o., Poprad 
SK: č. 114-LO/O-T11/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 52. kanál Poprad 
ÚP: 14.40 hod. 
 
K bodu 1.12.) 
Žiadateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné  
SK: č. 104-LO/O-T01/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 44. kanál Dlhá nad 
Oravou 
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SK: č. 115-LO/O-T12/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 42. kanál Trstená 
SK: č. 117-LO/O-T14/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci pridelenia frekvencie 51. kanál Zázrivá 
ÚP: 15,00 hod. 
 
K bodu 2) 
Výberové konanie,  č. SK: 98-LO/O-R01/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 107,0 MHz Bratislava 
ÚK: SITY MEDIA s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-10/2.244: 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. 98-LO/O-
R01/2004 začatom dňa 7.4.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o udelenie 
licencie na rozhlasové vysielanie na frekvencii 107,0 MHz Bratislava doručenú Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
SITY MEDIA, s. r. o.   
Popradská 7 
821 06  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 a § 49  zákona č. 308/2000 Z. z.  

udeľuje 
spoločnosti SITY MEDIA, s. r. o., Bratislava  

licenciu č. R/87 na regionálne rozhlasové vysielanie 
za týchto  podmienok: 

„I. 
1.    Názov programovej služby: Rádio SiTy  
2.  Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľuje: 8 rokov odo dňa právoplatnosti 
tohto rozhodnutia  
3.    Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne 
4.    Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie 
5.    Jazyk vysielania: slovenský (min. 99,8 %)  
6.    Pridelená frekvencia: 107,0 MHz Bratislava 

II. 
Právne skutočnosti spoločnosti:  
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 20.4.2004, oddiel: 
Sro, vložka č. 30620/B. 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z obchodného registra Bratislava I zo dňa 20.4.2004, oddiel: Sro, vložka č. 30620/B. 

III. 
1.  Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa platnej programovej skladby: 

1. Spravodajstvo:    min. 3,0 % 
2. Publicistika:       

1. Politická publicistika:  min. 1,0 % 
2. Ostatná publicistika:   min. 1,0 % 

3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou: 
1. Detské programy:   min. 3,0 % 
2. Náboženské programy:  min. 0,5 % 
3. Literárno-dramatické programy: min. 0,0 % 
4. Zábavné programy:   min. 2,0 % 
5. Hudobné programy:   min. 17,0 %  

2. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe v bežnom mesiaci určený 
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z celkového vysielacieho času: 0,0 % 
3. Podiel programov vo verejnom záujme v programovej službe v bežnom mesiaci z celkového 
vysielacieho času: min. 45,0 % 

IV. 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: CD-R vo formáte 

MPEG-3, DVD.    
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto rozhodnutia:  
      Frekvencia:                             107,0 MHz 

Lokalita:                                 Bratislava – obchodné centrum Polus City Center  
Frekvenčný list:                      969/10/2004 zo dňa 10.03.2004 

3. Špecifikácia RDS:  
Programová identifikácia PI (S) áno  
Identifikácia dopravného vysielania TP (S) áno 
Alternatívne frekvencie AF (S) nie 
Typ programu PTY (D) nie 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete nie 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D) nie  
Prepínač hudba/reč M/S (D) nie 
Textový kanál RT nie 
Hodiny a dátum CT áno 
Informácie o vysielacích sieťach  EON (S) nie 
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D) nie 
Meno programového okruhu PS SITY_107 
Číslo programu PIN (D) nie“ 

  
Úloha č. 10-257: Kancelária Rady vyhotoví a zašle účastníkovi konania (SITY MEDIA s.r.o., 
Bratislava ) rozhodnutie o udelení licencie na rozhlasové vysielanie a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku. 
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 3) 
Výberové konanie,  č. SK: 99-LO/O-R02/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 91,7 MHz Košice 
ÚK: FLASH PREŠOV spol. s r.o., Prešov 
 
Uznesenie č. 04-10/3.245: 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. 99-LO/O-
R02/2004 začatom dňa 07.04.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníka konania: 
FLASH PREŠOV, spol. s r.o. 
Svätopluková 2 
080 01 Prešov 
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 91,7 MHz Poprad 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/74, spoločnosti FLASH PREŠOV, spol. s r.o., 
Svätopluková 2, 080 01 Prešov a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/74 nasledovne: 
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Rozhodnutie o udelení licencie č. R/74/99 zo dňa 19.10.1999 sa mení a dopĺňa takto: 
1. V Čl. I sa bod 4 mení a znie: 

„regionálne rozhlasové vysielanie“.  
2. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 

„91,7 MHz Košice“.  
3. V Čl. IV sa bod 2 mení a znie: 

„2.  Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelených frekvencií, 
uvedené vo frekvenčných listoch, vydaných Telekomunikačným úradom SR, ktoré sú 
súčasťou tohto rozhodnutia: 
Frekvencia:  103,7 MHz 
Lokalita:    kóta Lysá, severne od Sabinova 
Frekvenčný list:             11242/SKS-99 zo dňa 16.12.1999 
Frekvencia:  91,7 MHz 
Lokalita:    Košice mesto 
Frekvenčný list:  1029/10/2004 zo dňa 11.03.2004“  

 
Úloha č. 10-258: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v SK č. 99-LO/O-R02/2004, zašle 
ho účastníkovi konania (FLASH PREŠOV spol. s r.o., Prešov) a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku.  
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 4) 
Výberové konanie,  č. SK: 100-LO/O-R03/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 96,2 MHz Martin 
ÚK: FRONTINUS s.r.o., Rosina 
 
Uznesenie č. 04-10/4.246: 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. 100-LO/O-
R03/2004 začatom dňa 7.4.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na rozhlasové vysielanie vo veci pridelenia frekvencie 96,2 MHz Martin doručenú Rade 
v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
FRONTINUS s. r. o. 
010 01 Rosina 259 
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  96,2 MHz Martin 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/65, spoločnosti FRONTINUS s. r. o., Rosina 259 
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 14.8.1998, vydanom v plnom znení pod č. 
R/65/RZL/822/2003 dňa 19.11.2003, sa menia takto: 
1. V Článku I. v bode 6 sa dopĺňa tento text: 
               „96,2 MHz  Martin“  
2. V Článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:                                                                                         
  „c) Frekvencia:                         96,2 MHz 

    Lokalita:      Martin – Matica Slovenská 
    Frekvenčný list:                  970/10/2004 zo dňa 10.03.2004“   
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Úloha č. 10-259: Kancelária Rady vyhotoví a zašle účastníkovi konania (FRONTINUS s.r.o., Rosina ) 
rozhodnutie v správnom konaní č. 100-LO/O-R03/2004 a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 5) 
Výberové konanie,  č. SK: 101-LO/O-R04/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 107,30 MHz Poprad 
ÚK: RÁDIO KIKS s.r.o., Michalovce 
        Poprad Reality Invest, a.s., Poprad 
        GES Slovakia, s.r.o., Levice 
 
Uznesenie č. 04-10/5.247: 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. 101-LO/O-R04/2004 
začatom dňa  07.04.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosti o udelenie licencie na 
rozhlasové vysielanie, doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania 
účastníkov konania: 
1. GES Slovakia, s.r.o.,  
 Pri Podlužianke 9 
 934 01 Levice 
2. RÁDIO KIKS, spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce 
       Sama Chalupku 20 
 071 01 Michalovce 
3.    Poprad Reality Invest, a.s.  

 Nám. Sv. Egídia 95 
 058 01 Poprad 

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

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

I. udeľuje 
spoločnosti  GES Slovakia, s. r. o., Pri Podlužianke 9, 934 01 Levice 

licenciu č. R/88 
na regionálne rozhlasové vysielanie za týchto  podmienok: 

I. 
1. Názov programovej služby: Radio HEY 
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 jazyk min. 75 %, český  jazyk max. 25 % 
6. Pridelená frekvencia: 107,3 MHz Poprad 

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 Nitre zo dňa 21.04.2004, vložka 
č. 11599/N 

2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z obchodného registra Okresného súdu v Nitre zo dňa 21.04.2004, vložka č. 11599/N. 

III. 
Podiely programových typov za bežný týždeň, určené z  programovej skladby doručenej Rade dňa  
30.04.2004 ( č.p.d. 1051/2004 ): 

1. Programové typy: 
1.1 Spravodajstvo: min. 0,8% 
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1.2 Publicistika:  
1.2.1 Politická publicistika: min. 0,05% 
1.2.2 Ostatná publicistika: min. 0,2% 

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: 0,2% 
1.3.5 Hudobné programy: min. 0,5% 

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. 1 % 

IV. 
1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: nosiče CD vo 

formáte MP3  
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelenej frekvencie uvedené vo 

frekvenčnom liste vydanom Telekomunikačným úradom SR, ktorý je súčasťou tohto 
rozhodnutia:  
2.1.  Frekvencia:   107,3 MHz Poprad 

Lokalita:   Poprad - Hranovnica  
Frekvenčný list: 990/10/12004 zo dňa 10.03.2004 

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   nie 
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete  nie 
Identifikácia spôsobu dekódovania DI    áno  
Prepínač hudba/reč M/S      nie 
Textový kanál RT      áno 
Hodiny a dátum CT      nie 
Identifikácia dopravného hlásenia TA   áno 
Meno programového okruhu PS            * HEY*  
Číslo programu PIN      nie 

 
II. zamieta 

podľa § 49 ods. 2  písm. d)  
žiadosti účastníkov konania RÁDIO KIKS s.r.o.,  Michalovce, a , Poprad Reality Invest, a.s. Poprad. 
 
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.  
 
Úloha č. 10-260: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutia v SK č.101-LO/O-R04/2004, zašle 
ich účastníkom konania (RADIO KIKS spoločnosť s ručením obmedzeným Michalove, Michalovce, 
Poprad Reality Invest, a.s. Poprad, GES Slovakia, s.r.o., Levice) a účastníka konania, ktorý v konaní 
uspel vyzve na úhradu správneho poplatku  
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 6) 
Výberové konanie,  č. SK: 102-LO/O-R05/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 102,4 MHz Rimavská Sobota 
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ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Levice 
 
Uznesenie č. 04-10/6.248: 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. 102-LO/O-
R05/2004  začatom dňa 07.04.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť 
o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové vysielanie doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníka konania: 
GES Slovakia, s.r.o.,  
Pri Podlužianke 9 
934 01 Levice 
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 102,4 MHz Rimavská Sobota 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/..... spoločnosti GES Slovakia, s. r. o., Pri 
Podlužianke 9, Levice, 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/.../2004 zo dňa 18.05.2004 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V Čl. I, bod 6 sa mení a znie:  
„6. Pridelené frekvencie:  107,3 MHz Poprad 
    102,4 MHz Rimavská Sobota“ 

2. V Čl. IV sa bod 2 dopĺňa o text: 
„2.2. Frekvencia:  102,4 MHz Rimavská Sobota 

Lokalita:   Rimavská Sobota - mesto 
Frekvenčný list: 1030/10/2004 zo dňa 12.03.2004“ 

 
Úloha č. 10-261:  Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v SK č.102-LO/O-R05/2004, zašle 
ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (GES Slovakia, s.r.o.) 
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 7) 
Výberové konanie,  č. SK: 103-LO/O-R06/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 104,2 MHz Žilina 
ÚK: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica n/V. 
 
Uznesenie č. 04-10/7.249: 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. 103-LO/O-
R06/2004 začatom dňa 07.04.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie doručenú Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach  konania účastníka konania: 
RÁDIOMÉDIA s.r.o. 
Bratislavská 432 
018 41 Dubnica nad Váhom 
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 104,2 MHz Žilina 
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/55 spoločnosti RÁDIOMÉDIA s.r.o., Bratislavská 
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432, 018 41 Dubnica nad Váhom a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  
mení 

licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/55 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. R/55/1997 zo dňa 17.03.1997 sa mení a dopĺňa takto: 

1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text: 
„104,2 MHz Žilina“. 

2. V Čl. IV sa bod 2 dopĺňa o text: 
 „Frekvencia:   104,2 MHz 
       Lokalita:     Žilina – Dom techniky 
       Frekvenčný list:  971/10/2004 zo dňa 10.06.2004“ 
  
Úloha č. 10-262: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v SK č. 103-LO/O-R06/2004, zašle  
ho účastníkovi konania (RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica n/V) a vyzve ho na úhradu správneho 
poplatku.  
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 8) 
Výberové konanie,  č. SK: 104-LO/O-T01/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 44. kanál Dlhá nad Oravou 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné 
 
Uznesenie č. 04-10/8.250: 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. 104-LO/O-
T01/2004 začatom dňa 7.4.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na televízne vysielanie vo veci pridelenia 44. kanálu, kóta Dlhá nad Oravou doručenú Rade 
v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníka konania - spoločnosti: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, 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 44. kanál, kóta Dlhá nad Oravou 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/41, spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, s. r. o., 
Blatné a mení licenciu č. T/41 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 7.8.1995 (vydané v plnom znení pod č. 
T/41/RZL/483/2002 dňa 26.3.2002) v znení neskorších zmien sa menia takto:  
1. V Článku I v bode 6 písm. a/ sa dopĺňa tento text: 
               „44. kanál, kóta Dlhá nad Oravou“  
2. V Článku IV sa dopĺňa tento text:                                                                                         
  „ Televízny kanál:   44 

Lokalita:                Dlhá nad Oravou 
Frekvenčný list:   1094/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004 

 Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“   
  
Úloha č. 10-263: Kancelária Rady vyhotoví a zašle účastníkovi konania rozhodnutie v správnom 
konaní č. 104-LO/O-T01/2004 a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MARKÍZA - SLOVAKIA, 
s. r. o.) 
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 9) 
Výberové konanie,  č. SK: 105-LO/O-T02/2004 zo dňa 07.04.2004  
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vo veci pridelenia  frekvencie 21. kanál Dubovica 
 
Uznesenie č. 04-10/9.251: 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. 105-
LO/O-T02/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie na 
frekvencii 21. kanál Dubovica, 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 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 105-LO/O-T02/2004 zo dňa 07.04.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
  
Úloha č. 10-264: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie 
v správnom konaní 105-LO/O-T02/2004 zo dňa 07.04.2004 (21. 
kanál Dubovica) 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 10) 
Výberové konanie,  č. SK: 106-LO/O-T03/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 28. kanál Dubovica 
 
Uznesenie č. 04-10/10.252: 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. 106-
LO/O-T03/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie na 
frekvencii 28. kanál Dubovica, 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 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 106-LO/O-T03/2004 zo dňa 07.04.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 10-265: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 106-LO/O-
T03/2004 zo dňa 07.04.2004 (28. kanál Dubovica) 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 11) 
Výberové konanie,  č. SK: 107-LO/O-T04/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 45. kanál Giraltovce 
 
Uznesenie č. 04-10/11.253: 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. 107-
LO/O-T04/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie na 
frekvnecii 45. kanál Giraltovce, po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl.  
zákona č. č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

rozhodnutie: 
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Rada podľa § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  
zastavuje 

správne konanie č. 107-LO/O-T04/2004 zo dňa 07.04.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
 
Úloha č. 10-266: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 107-LO/O-
T04/2004 zo dňa 07.04.2004 (45. kanál Giraltovce). 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 12) 
Výberové konanie,  č. SK: 108-LO/O-T05/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 29. kanál Hriňová 
 
Uznesenie č. 04-10/12.254: 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. 108-
LO/O-T05/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie na 
frekvencii 29. kanál Hriňová, 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 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 108-LO/O-T05/2004 zo dňa 07.04.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu.  
 
Úloha č. 10-267: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 108-LO/O-
T05/2004 zo dňa 07.04.2004 (29. kanál Hriňová). 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 13) 
Výberové konanie,  č. SK: 109-LO/O-T06/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 34. kanál Hriňová 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-10/13.255: Rada pre vysielanie 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.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 109-
LO/O-T06/2004 zo dňa 07.04.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na televízne vysielanie vo veci pridelenia 34. kanálu, kóta Hriňová 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. 
správnom konaní vydáva toto   

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

prideľuje frekvenciu 34. kanál Hriňová 
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:  
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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:: 
„34. kanál, kóta Hriňová“ 
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text: 
„ Televízny kanál: 34 Hriňová 

Lokalita: TVP Hriňová 
Frekvenčný list: 1089/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004 

 Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“   
  
Úloha č. 10-268: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 109-LO/O-
T06/2004 zo dňa 07.04.2004 (34. kanál Hriňová), zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku (MAC TV s.r.o.) 
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 14) 
Výberové konanie,  č. SK: 110-LO/O-T07/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 29. kanál Kremnica 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 04-10/14.256: Rada pre vysielanie 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.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 110-
LO/O-T07/2004 zo dňa 07.04.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na televízne vysielanie vo veci pridelenia 29. kanálu, kóta Kremnica 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. 
správnom konaní vydáva toto   

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

prideľuje frekvenciu 29. kanál Kremnica 
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:: 
„29. kanál, kóta Kremnica“ 
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text: 
„ Televízny kanál: 29 Kremnica 

Lokalita: TVP Kremnica 
Frekvenčný list: 1087/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004 

 Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“   
 
Úloha č. 10-269: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 110-LO/O-
T07/2004 zo dňa 07.04.2004 (29. kanál Kremnica), zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku (MAC TV s.r.o.). 
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 15) 
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Výberové konanie,  č. SK: 111-LO/O-T08/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 26. kanál Krompachy 
 
Uznesenie č. 04-10/15.257: 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. 111-LO/O-
T08/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie na 
frekvencii 26. kanál Krompachy, 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 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 111-LO/O-T08/2004 zo dňa 07.04.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu.  
 
Úloha č. 10-270: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 111-LO/O-
T08/2004 zo dňa 07.04.2004 (26. kanál Krompachy) 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 16) 
Výberové konanie,  č. SK: 112-LO/O-T09/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 45. kanál Medzilaborce 
 
Uznesenie č. 04-10/16.258: 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. 112-LO/O-
T09/2004 zo dňa 07.04.2004 vo veci udelenia licencie na televízne terestriálne vysielanie na 
frekvencii 45. kanál Medzilaborce, 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 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

zastavuje 
správne konanie č. 112-LO/O-T09/2004 zo dňa 07.04.2004, pretože odpadol dôvod konania začatého 
na podnet správneho orgánu. 
  
Úloha č. 10-271: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 112-LO/O-
T09/2004 zo dňa 07.04.2004 (45. kanál Medzilaborce). 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 17) 
Výberové konanie,  č. SK: 113-LO/O-T10/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia frekvencie 30. kanál Myjava 
ÚK: Videoštúdio RIS, s.r.o., Senica 
 
Uznesenie č. 04-10/17.259: Rada pre vysielanie 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.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 113-
LO/O-T10/2004 začatom dňa 07.04.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o 
zmenu licencie na televízne terestriálne vysielanie vo veci pridelenia 30. kanálu, kóta Myjava 
doručenú Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach  konania účastníka konania: 
Videoštúdio RIS, spol. s r.o. 
Nám. Oslobodenia 11 
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905 01 Senica 
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 30. kanál Myjava 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/33 spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Nám. 
Oslobodenia 11, 905 01 Senica  a podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  

mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/33 nasledovne: 
Rozhodnutie o udelení licencie č. T/33/RUL zo dňa 12.04.1995 sa mení a v úplnom znení znie takto: 

„I. 
 

(1) Názov programovej služby: 
- v meste Brezová pod Bradlom:  Televízia Brezová pod Bradlom – skratka TVB 
- v meste Skalica:    Televízia Skalica – skratka TVS 
- v meste Stará Turá:  Televízia Stará Turá – skratka TVST 
- v meste Senica:   Televízia Senica – skratka TV SEN 
- v meste Myjava:   Televízia Myjava – skratka TVM 
(2) Doba, na ktorú je licencia na televízne vysielanie v káblových rozvodoch udelená: dvanásť 

rokov, platnosť licencie končí 06.05.2007  
(3) Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne  
(4) Územný rozsah vysielania: regionálny 

a) prostredníctvom KDS v mestách Brezová pod Bradlom, Skalica, Stará Turá, Senica, 
Myjava 

b) daný dosahom terestriálnych vysielačov: 
48. kanál, Senica 
32. kanál, Skalica 
30. kanál, Myjava 

(5) Jazyk vysielania: slovenský  
II. 

1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích 
právach: podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, zoznam výpisov č. AD-
282/2001, oddiel Sro, vložka č. 1145/T, vydaného dňa 26.02.2001. 
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa výpisu 
z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, zoznam výpisov č. AD-282/2001, oddiel Sro, vložka 
č. 1145/T, vydaného dňa 26.02.2001. 

III. 
1. Podiely programových typov vysielania za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej 
Rade dňa 13.06.2001: 
a) Programová služba (100 %) 

1. Doplnkové vysielanie: max. 91,65 % 
2. Programy: min. 8,35 % 

b) Programové typy (100 %) 
1. Spravodajstvo: 0 % 
2. Publicistika: 100 % 

a) Politická publicistika: 0 % 
b) Ostatná publicistika: 100 % 

3. Dokumentárne programy: 0 % 
4. Dramatické programy: 0 % 
5. Zábavno-hudobné programy: 0 % 
6. Hudobné programy: 0 % 
7. Vzdelávacie programy: 0 % 
8. Náboženské programy: 0 % 
9. Športové programy: 0 % 
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2. Podiel vysielacieho času (bežný mesiac) vyhradeného programu vo verejnom záujme: min. 8,35 % 
3. Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym 
dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 23 a § 25 zákona č. 
308/2000  
4. Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.: vysielateľ s obmedzeným 
prístupom verejnosti 
5. Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa 
jednotného systému označovania a podmienok jeho uplatňovania 

IV. 
1. Programová služba je vysielaná v KDS v mestách: 

a) Brezová pod Bradlom – prevádzkovateľ KDS spoločnosť SATRO, s.r.o., Bratislava 
b) Skalica – prevádzkovateľ KDS spoločnosť KABSEN s.r.o., Senica 
c) Stará Turá – prevádzkovateľ KDS spoločnosť UPC Slovensko, s.r.o., Bratislava 
d) Senica – prevádzkovateľ KDS spoločnosť SCC s.r.o., Komárno 
e) Myjava – prevádzkovateľ KDS spoločnosť SATRO, s.r.o., Bratislava 

2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať technické parametre pridelených frekvencií uvedené vo 
frekvenčných listoch vydaných Telekomunikačným úradom SR, ktoré sú súčasťou tohto rozhodnutia:  

a) Frekvencia:  48. kanál 
Lokalita:   Senica 
Frekvenčný list: 10321/OSFS-02 zo dňa 08.11.2002 

 Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2005   
b)  Frekvencia:  32. kanál 

Lokalita:   Skalica 
Frekvenčný list: 5125/OSFS-03 zo dňa 13.06.2003 

c)  Frekvencia:  30. kanál 
Lokalita:   Myjava - mesto 
Frekvenčný list: 1097/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004 
Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008   

3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade: 
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo 
b) v prípade iného formátu zabezpečí prehranie záznamov. 

4. Podmienky vysielania teletextu: nevysiela“ 
  
Úloha č. 10-272: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v SK č. 113-LO/O-T10/2004, zašle 
ho účastníkovi konania a vyzve ho na zaplatenie správneho poplatku (Videoštúdio RIS, s.r.o.) 
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 18) 
Výberové konanie,  č. SK: 114-LO/O-T11/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 52. kanál Poprad 
ÚK: Tatranská produkčná, s.r.o., Svit 
        Televízia Poprad, s.r.o., Poprad 
 
Uznesenie č. 04-10/18.260:  
Rada pre vysielanie 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.“), v súlade so 
zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 114-LO/O-T11/2004 začatom dňa  
07.04.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosti o udelenie/zmenu licencie na 
televízne vysielanie na frekvencii 52. kanál Poprad, doručené Rade v lehote stanovenej v základných 
podmienkach konania účastníkov konania: 
1. Tatranská produkčná, s.r.o. 
 SNP 3 
 059 21 Svit 
2. Televízia Poprad, s.r.o. 
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 Podtatranská 1 
 058 01 Poprad 
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 52. kanál, kóta Poprad 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/123, spoločnosti TV POPRAD, s. r. o., Poprad a  

I. mení 
podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. licenciu č. T/123 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/123/2000 zo dňa 17.4.2000 (vydané v plnom znení pod č. 
T/123/RZL/450/2001 dňa 20.11.2001) v znení neskorších zmien sa menia takto:  
V Článku IV, bod 1 sa dopĺňa tento text:                                                                                         
„Kanál:           52 Poprad 
  Lokalita:     Poprad - vodojem 
  Frekvenčný list:   1096/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004 
 Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“   
 

II. zamieta 
podľa § 49 ods. 2  písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosť účastníka konania Tatranská produkčná, 
s.r.o., Svit. 
 
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.  
 
Úloha č. 10-273: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v SK č. 114-LO/O-T11/2004, zašle 
ich účastníkom konania (Tatranská produkčná, s.r.o., Svit a Televízia Poprad, s.r.o., Poprad) a vyzve 
na úhradu správneho poplatku účastníka konania, ktorý v konaní uspel. 
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 19) 
Výberové konanie,  č. SK: 115-LO/O-T12/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 42. kanál Trstená 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné 
 
Uznesenie č. 04-10/19.261: 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. 115-LO/O-
T12/2004 začatom dňa 7.4.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na televízne vysielanie vo veci pridelenia 42. kanálu, kóta Trstená doručenú Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach  konania účastníka konania - spoločnosti: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, 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 42. kanál, kóta Trstená 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/41, spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, s. r. o., 
Blatné a mení licenciu č. T/41 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 7.8.1995 (vydané v plnom znení pod č. 
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T/41/RZL/483/2002 dňa 26.3.2002) v znení neskorších zmien sa menia takto:  
1. V Článku I v bode 6 písm. a/ sa dopĺňa tento text: 
               „42. kanál, kóta Trstená“  
2. V Článku IV sa dopĺňa tento text:                                                                                         
  „ Televízny kanál:    42 Trstená 

 Lokalita:    TVP - Trstená 
 Frekvenčný list:     1086/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004 
 Frekvencia sa prideľuje na dobu do: 31.12.2008“   

  
Úloha č. 10-274: Kancelária Rady vyhotoví a zašle účastníkovi konania rozhodnutie 115-LO/O-
T12/2004 a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MARKÍZA - SLOVAKIA, s. r. o.) 
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 20) 
Výberové konanie,  č. SK: 116-LO/O-T13/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 45. kanál Zázrivá 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-10/20.262: Rada pre vysielanie 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.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 116-
LO/O-T13/2004 zo dňa 07.04.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z.z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na televízne vysielanie vo veci pridelenia 45. kanálu, kóta Zázrivá 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. 
správnom konaní vydáva toto   

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

prideľuje frekvenciu 45. kanál Zázrivá 
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:: 
„45. kanál, kóta Zázrivá“ 
2. V čl. IV, bode 1 sa na konci dopĺňa tento text: 
„Televízny kanál: 45 Zázrivá 
  Lokalita: Zázrivá 
  Frekvenčný list: 1091/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004 
  Frekvencia sa prideľuje na dobu do:   31.12.2008“   
 
Úloha č. 10-275: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní 116-LO/O-
T13/2004 zo dňa 07.04.2004 (45. kanál Zázrivá), zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku (MAC TV s.r.o.) 
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 21) 
Výberové konanie,  č. SK: 117-LO/O-T14/2004 zo dňa 07.04.2004  
vo veci pridelenia  frekvencie 51. kanál Zázrivá 
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ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, s.r.o., Blatné 
 
Uznesenie č. 04-10/21.263: 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. 117-LO/O-
T14/2004 začatom dňa 7.4.2004 podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. posúdila žiadosť o zmenu 
licencie na televízne vysielanie vo veci pridelenia 51. kanálu, kóta Zázrivá doručenú Rade v lehote 
stanovenej v základných podmienkach  konania účastníka konania - spoločnosti: 
MARKÍZA – SLOVAKIA, 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 51. kanál, kóta Zázrivá 
držiteľovi licencie na televízne vysielanie č. T/41, spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, s. r. o., 
Blatné a mení licenciu č. T/41 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/41/95 zo dňa 7.8.1995 (vydané v plnom znení pod č. 
T/41/RZL/483/2002 dňa 26.3.2002) v znení neskorších zmien sa menia takto:  
1. V Článku I v bode 6 písm. a/ sa dopĺňa tento text: 
               „51. kanál, kóta Zázrivá“  
2. V Článku IV sa dopĺňa tento text:                                                                                         
  „ Televízny kanál:      51 Zázrivá 

 Lokalita:     Zázrivá 
 Frekvenčný list:    1090/OSFS-04 zo dňa 17.03.2004 

 Frekvencia sa prideľuje na dobu do:  31.12.2008“    
 
Úloha č. 10-276: Kancelária Rady vyhotoví a zašle účastníkovi konania rozhodnutie v správnom 
konaní č. 117-LO/O-T14/2004 a vyzve ho na úhradu správneho poplatku (MARKÍZA - SLOVAKIA, 
s. r. o.) 
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 22) 
SK č. 119-LO/D-900/2004 zo dňa 19.04.2004 
vo veci predĺženia platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie č. R/71 podľa § 52 zákona č. 
308/2000 Z.z.  
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava 
 
Vo veci bolo nariadené ústne pojednávanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 18.5.2004. Zápisnica z ústneho 
pojednávania tvorí prílohu zápisnice zo zasadnutia. 
 
Uznesenie č. 04-10/22.264: 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. 119-LO/D-900/2004 zo dňa 19.04.2004 posúdila žiadosť o 
predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie č. R/71 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 
Z.z., doručenú Rade dňa 19.04.2004 účastníka konania: 
RADIO, a.s.  
Prešovská 39 
821 02  Bratislava 
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. 
o správnom konaní vydáva toto     

rozhodnutie:  
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Rada podľa § 52 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.  
predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/71 o osem rokov 

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/71/1999 z 26.11.1999 v znení neskorších zmien 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. Licencia zaniká dňom 18.12.2013.“ 
 
Úloha č. 10-277: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o predĺžení platnosti licencie 
v správnom konaní 119-LO/D-900/2004, zašle ho účastníkovi konania a vyzve ho na úhradu 
správneho poplatku (RADIO, a.s., Bratislava) 
T: do 28.05.2004       Z: LO 
 
K bodu 23) 
SK č. 128-LO/D-815/2004 zo dňa 05.04.2004 
vo veci zmeny licencie č. T/39 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny spôsobu 
vysielania (zmena družice) 
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-10/23.265: 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. 128-LO/D-815/2004 zo dňa 05.04.2004 posúdila 
oznámenie o zmene licencie T/39 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona 308/2000 Z.z. 
účastníka konania: 
MAC TV s.r.o. 
Brečtanová 1 
831 01  Bratislava 
z dôvodu zmeny spôsobu vysielania a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 
a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto 

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

mení 
licenciu č. T/39 na televízne vysielanie nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/39/RUL/95 zo dňa 23.06.1995 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 

1. V čl. I sa bod 6. písm. b) mení a znie takto:  
 „b) digitálne kódované vysielanie prostredníctvom družice THOR III na pozícii 0,8°západne“. 
 
Úloha č. 10-278: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 128-LO/D-
815/2004, zašle ho účastníkovi konania (MAC TV s.r.o., Bratislava), a vyzve účastníka konania na 
zaplatenie správneho poplatku. 
T: do 28.05.2004       Z: LO 
 
K bodu 24) 
SK č. 131-LO/D-1083/2004 zo dňa 05.05.2004 
vo veci zmeny licencie č. T/115 podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny územného 
rozsahu vysielania (zníženie o obec Búč) 
ÚK: CARISMA, s.r.o., Dvory n/Žitavou 
 
Uznesenie č. 04-10/24.266: 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 
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č. 308/2000 Z.z., v správnom konaní č. 131-LO/D-1083/2004 zo dňa 05.05.2004 posúdila žiadosť 
podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
CARISMA, spol. s r.o. 
Družstevná 1 
941 31 Dvory nad Žitavou 
z dôvodu zmeny územného rozsahu vysielania – zníženie územného rozsahu vysielania o obec Búč a 
po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní vydáva toto 

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

 mení 
licenciu na televízne vysielanie č. T/115 nasledovne:  
Údaje v rozhodnutí o udelení licencie č. T/115/99 zo dňa 18.08.1999 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 

1. V čl. I bode 3. sa vypúšťa text „Búč – 6 hodín mesačne“. 
2. V čl. I bode 4. sa vypúšťa text „Búč,“.  

 
Úloha č. 10-279: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie o zmene licencie v správnom konaní 
č. 131-LO/D-1083/2004, zašle ho účastníkovi konania (CARISMA, s.r.o., Dvory n/Žitavou) a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: do 28.05.2004       Z: LO 
 
K bodu 25) 
SK č. 53-LO/D-491/2004 zo dňa 26.02.2004 
vo veci zmeny licencie č. R/79 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov 
programových typov  
ÚK: ADUT PLUS, a.s., Skalica 
 
Uznesenie č. 04-10/25.267: 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. 53-LO/D-
491/2004 zo dňa 26.02.2004 posúdila oznámenie o zmene licencie R/79 na rozhlasové vysielanie 
podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. účastníka konania: 
ADUT PLUS, a.s. 
Potočná 85 
909 01  Skalica 
z dôvodu zmeny podielov programových typov a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie 
podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto: 

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

mení 
licenciu č. R/79 na rozhlasové  vysielanie nasledovne:  
Údaje v Rozhodnutí o udelení licencie č. R/79/2002 zo dňa 16.04.2002 v znení neskorších zmien sa 
menia takto: 
Článok III. sa mení a znie:  

„III. 
1. Podiely programových typov v bežnom týždni určené podľa platnej programovej skladby zo 

dňa 26.02.2004 (č.p.d. 491/2004): 
1. Spravodajstvo min. 4 % 
2. Publicistika min. 3 % 

2.1. Politická publicistika min. 0 % 
2.2. Ostatná publicistika min. 3 % 

3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou 
3.1. Detské programy min. 0 % 
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3.2. Náboženské programy min. 0 % 
3.3. Literárno-dramatické min. 0 % 
3.4. Zábavné min. 3 % 
3.5. Hudobné min. 30 % 

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: 0%“  

 
Úloha č. 10-280: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 53-LO/D-
491/2004, zašle ho účastníkovi konania (ADUT PLUS, a.s., Skalica) a vyzve ho na zaplatenie 
správneho poplatku. 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 26) 
SK č. 376-LO/D-2380/2003 zo dňa 13.11.2003 
vo veci zmeny licencie č. R/49 podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny podielov 
programových typov  
ÚK: OKEY RADIO, a.s., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-10/26.268: 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. 367-LO/D-2380/2003 vedenom vo veci zmeny licencie 
č. R/49 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, 
spoločnosti: 
OKEY RÁDIO, a.s. 
Seberíniho 1 
821 03 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.  

 m e n í 
licenciu č. R/49 na rozhlasové  vysielanie nasledovne: 
V rozhodnutí o udelení licencie č. R/49/96 zo dňa 15.09.1996 v znení neskorších zmien sa časť III. 
mení a znie:  

 „III. 
 

Podiely programových typov za týždeň určené podľa programovej skladby platnej od 13.11.2003, 
doručenej Rade dňa 13.11.2003 ( č. p. d. 2380): 
1. Programové typy:  

1. Spravodajstvo – min. 2,7 % 
2. Publicistika – 
-politická publicistika – 0 % 
-ostatná publicistika – 0 % 
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou- 
-detské programy – 0 %“ 
-náboženské programy – 0 % 
-literárno-dramatické programy – 0 % 
-zábavné programy- min. 1,2 % 
-hudobné programy- min. 13 % 

2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 
3 % 
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3. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe za týždeň určený 
z celkového vysielacieho času: 0 %“. 

 
Úloha č. 10-281: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 367-LO/D-2380/2003 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi  konania (OKEY RADIO, a.s., Bratislava). 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 27) 
SK č. 92-LO/D-839/2004 zo dňa 13.04.2004 
vo veci žiadosti o udelenie licencie na lokálne televízne vysielanie v Čadci  
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca 
 
Uznesenie č. 04-10/27.269: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. 
o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 92-
LO/D-839/2004 vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie zo dňa 13.04.2004 
účastníka konania: 
Okresné stavebné bytové družstvo 
Gočárova 1508 
022 01 Čadca 
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa  zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 
vydáva toto 

rozhodnutie: 
Rada podľa § 49 ods. 2 písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  

zamieta 
žiadosť o udelenie licencie zo dňa 13.04.2004, pretože účastník konania Okresné stavebné bytové 
družstvo, Čadca, nemá právnu formu obchodnej spoločnosti. 
 
Úloha č. 10-282: Kancelária Rady vyhotoví písomné rozhodnutie v správnom konaní č. 92-LO/D-
839/2004 účastníkovi konania (Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca). 
T: do 18.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 28) 
SK č. 377-LO/D-2601/2003 zo dňa 12.12.2003 
vo veci registrácie retransmisie v obci Kalná nad Hronom podľa §§ 56 a 57 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: Kalná KTR, s.r.o., Kalná n/Hronom 
 
Uznesenie č. 04-10/28.270: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 zákona 
č. 308/2000 Z. z., rozhodla na svojom zasadnutí dňa 06.04.2004 takto: v správnom konaní č. 377-
LO/D-2601/2003, začatom dňa 12.12.2003 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie žiadateľa 
Kalná KTR, s.r.o. 
Červenej armády 55 
935 32 Kalná nad Hronom 
na prevádzkovanie retransmisie v KDS v obci Kalná nad Hronom, posúdila žiadosť Rade doručenú 
dňa 12.12.2003 a vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/230 
za nasledujúcich podmienok: 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle registrácie č. 793/01/OŠDNR 
zo dňa 02.10.2001: 

- hlavná stanica – lokalita: Červenej armády 55, Kalná nad Hronom; 
2. územný rozsah vysielania: obec Kalná nad Hronom; 
3. počet prípojok: 432; 
4. ponuka programových služieb:  

 27



základný súbor: 
a)televízne programové služby: 

- STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV JOJ, ČT 1, ČT 2, M 1, M 2, Duna TV, Super RTL, 
EUROSPORT, MTV  
b)rozhlasové programové služby: 

- Slovenský rozhlas ( RÁDIO SLOVENSKO)  
rozšírený súbor: -  

 
Úloha č. 10-283: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 377-LO/D-2601/2003 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (Kalná KTR, s.r.o., Kalná n/Hronom ) a vyzve 
ho na úhradu správneho poplatku. 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 29) 
SK č. 306-LO/D-2088/2003 zo dňa 16.10.2003 
vo veci registrácie retransmisie v obci Predná Hora podľa §§ 56 a 57 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: DIPOS PLUS, s.r.o., Banská Bystrica 
 
Uznesenie č. 04-10/29.271: Rada pre vysielanie a retransmisiu 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 zákona 
č. 308/2000 Z. z., rozhodla na svojom zasadnutí dňa 18.05.2004 takto: v správnom konaní č. 306-
LO/D-2088/2003, začatom dňa 16.10.2003 vo veci žiadosti o registráciu retransmisie žiadateľa 
DIPOS PLUS spol. s r.o. 
Horná 54 
974 01 Banská Bystrica 
na prevádzkovanie retransmisie v KDS v obci Predná Hora, posúdila žiadosť Rade doručenú dňa 
16.10.2003 a vydáva podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.  

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/231 
za nasledujúcich podmienok: 
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia v zmysle registrácie č. BB-481/03-R zo 
dňa 24.11.2003: 

- hlavná stanica – lokalita: OLÚP, Predná Hora; 
2. územný rozsah vysielania: obec Predná Hora; 
3. počet prípojok: 200; 
4. ponuka programových služieb:  

základná ponuka: 
a) televízne programové služby: 

- programová ponuka: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, VIVA, RTL 
2, PRO 7, VOX 
b) rozhlasové programové služby: 

- Slovenský rozhlas (RÁDIO SLOVENSKO), FUN RÁDIO, Rádio OKEY, Rádio TWIST   
rozšírená ponuka: -....  
 
Úloha č. 10-284: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 306-LO/D-2088/2003 písomné 
vyhotovenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi  konania (DIPOS PLUS, s.r.o., Banská Bystrica) 
a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 30) 
SK č. 51-LO/D-496/2004 zo dňa 26.2.2004 
vo veci registrácie retransmisie v meste Štúrovo podľa §§ 56 a 57 zákona č. 308/2000 Z.z.  
ÚK: PEREMEDIA, s. r. o., Bratislava 
 
Uznesenie č. 04-10/30.272: Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán 
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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 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 51-LO/D-496/2004 
zo dňa 26.2.2004 posúdila žiadosť o registráciu retransmisie účastníka konania:  
PEREMEDIA s. r. o.  
Šafárikovo nám. 7 
811 02  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 § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní 

zastavuje  
správne konanie č. 51-LO/ D-496/2004 zo dňa 26.2.2004  

vo veci registrácie retransmisie  
z dôvodu, že účastník konania na výzvu správneho orgánu v určenej lehote neodstránil nedostatky 
svojho podania. 
 
Úloha č. 10-285: Kancelária Rady vyhotoví a zašle účastníkovi konania (PEREMEDIA s. r. o., 
Bratislava) rozhodnutie o zastavení konania. 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 31) 
SK č. 365-LO/D-2454/2003 zo dňa 26.11.2003 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/218 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny ponuky programových služieb  
ÚK: KABELTELSAT s.r.o., Partizánske 
 
Uznesenie č. 04-10/31.273: 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. 365-LO/D-2454/2003 zo 
dňa 26.11.2003 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/218 z dôvodu zmeny počtu 
prípojok a ponuky programových služieb účastníka konania: 
KABELTELSAT s.r.o. 
Pod Šípkom 1301 
958 06 Partizánske 
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/218 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/218/2003 zo dňa 04.03.2003 sa menia a 
v úplnom znení znejú takto:   

1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa registrácie telekomunikačnej 
činnosti č. 246/02-TN/KDS zo dňa 08.07.2002  

 - hlavná stanica - lokalita: Horská 1311/2, Partizánske 
2. Územný rozsah retransmisie: Partizánske 
3. Počet  prípojok: 1350  
4. Ponuka programových služieb:   

Základný súbor:  
- televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, JOJ, TA 3, MUSIC BOX, 

ČT 1, ČT 2, Spektrum, Hallmark, AXN, Galaxie Sport, MINIMAX, Kabel 1, PRO 7, 
SAT1, VIVA, Super RTL 

- rozhlasové programové služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; 
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Rádio HIT FM,  Rádio BETA  
Rozšírený súbor: - 

 
Úloha č. 10-286: Kancelária Rady vyhotoví a zašle účastníkovi konania (KABELTELSAT s.r.o. 
Partizánske) rozhodnutie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/218 v správnom konaní 365-LO/D-
2454/2003.  
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 32) 
SK č. 37-LO/D-444/2004 zo dňa 20.02.2004 
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/184 podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu zmeny územného rozsahu retransmisie  
ÚK: DTR, s.r.o., Trenčianske Teplice 
 
Uznesenie č. 04-10/32.274: 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.“), podľa 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len “zákon č. 71/1967 Zb.”) v správnom konaní č. 
37-LO/D-444/2004 zo dňa 20.02.2004 posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie účastníka 
konania 
DTR, s.r.o. 
SNP 63 
914 51 Trenčianske Teplice 
a po posúdení podkladov potrebných 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/184 takto: 
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/184/2001 zo dňa 30.10.2001 sa menia 
a v úplnom znení znejú takto: 
„1.  

1.1 KDS Trenčianske Teplice 
Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa registrácie č. 511/01 – TN/KDS zo dňa 
10.09.2001: 
Hlavná stanica – lokalita: štvrť SNP 137/37 
1.2 KDS Trenčianska Teplá 
1.2 Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa registrácie č. 512/03 – TN/KDS zo 
dňa 05.01.2004: 
Hlavná stanica – lokalita: Mayerova 404, Trenčianska Teplá 

2. Územný rozsah retransmisie: mesto Trenčianske Teplice, obec Trenčianska Teplá 
3. Počet prípojok:   - mesto Trenčianske Teplice: 690 
                               - obec Trenčianska Teplá: 120 
4. Ponuka programových služieb: 

4.1 mesto Trenčianske Teplice 
základná programová ponuka: 

- televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TELEVÍZIA 
TRENČIANSKE TEPLICE, ČT 1, ČT 2, TV PRIMA, TV 5, RTL, RTL 2, TV VIVA, VOX, 
PRO 7, SAT 1, SUPER RTL, EUROSPORT  
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
ROCK FM), RÁDIO OKEY, RÁDIO DÚHA 

      rozšírená programová ponuka: - 
4.2 obec Trenčianska Teplá 
základná programová ponuka: 
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- televízne programové služby:  STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, TV JOJ, TA 3, ČT 1, ČT 2, 
TV 5, RTL, RTL 2, TV VIVA, VOX, PRO 7, EUROSPORT  
- rozhlasové programové služby: SLOVENSKÝ ROZHLAS (RÁDIO SLOVENSKO, RÁDIO 
DEVÍN, RÁDIO ROCK FM), RÁDIO OKEY, RÁDIO DÚHA, RÁDIO LUMEN 

       rozšírená programová ponuka: - 
 
Úloha č. 10-287: Kancelária Rady vyhotoví účastníkovi konania (DTR, s.r.o., Trenčianske Teplice ) 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/184 v správnom konaní č. 
37-LO/D-444/2004 a vyzve ho na úhradu správneho poplatku. 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 33) 
SK č. 77-LO/O-608/2004 zo dňa 23.3.2004 
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 17 ods. 1 písm. h) 3 zákona č. 308/2000 Z.z. – 
neprevádzkovanie retransmisie v súlade s registráciou 
ÚK: Vladimír Dupkala, Handlová 
 
Uznesenie č. 04-10/33.275: Rada  pre  vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“)  ako orgán 
príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b), g) a h) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a 
retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 
Z.z.“), postupom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v správnom konaní č. 77-LO/O-
608/2004 zo dňa 23.3.2004 rozhodla, že účastník správneho konania: 
Vladimír Dupkala 
Dimitrovová 375 
927 51  Handlová 

porušil ustanovenie § 17 ods. 1 písm. h) zák. č. 308/2000 Z.z.  
tým, že neprevádzkuje retransmisiu v súlade s jej registráciou, za čo mu ukladá sankciu podľa 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. 
  
Úloha č. 10-288: Kancelária Rady vyhotoví a zašle účastníkovi konania (Vladimír Dupkala, 
Handlová) rozhodnutie o uložení sankcie. 
T: do 8.6.2004        Z: LO 
 
K bodu 34) 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného odňatia frekvencie 101,5 MHz Senica podľa § 
68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. proti spoločnosti ADUT PLUS, a.s., Skalica 
 
Uznesenie č. 04-10/34.276: 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 v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z., začína správne konania proti 
vysielateľovi s licenciou na rozhlasové vysielanie č. R/79 spoločnosti ADUT PLUS, a.s., Skalica, vo 
veci možného odňatia frekvencie 101,5 MHz Senica podľa § 68 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z.z. 
a nariaďuje v tejto veci ústne pojednávanie, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2004 o ... hod.  
 
Úloha č. 10-289: Kancelária Rady oznámi vysielateľovi ADUT PLUS, a.s., Skalica, začiatok 
správneho konania vo veci možného odňatia frekvencie 101,5 MHz Senica a termín ústneho 
pojednávania a zabezpečí všetky údaje a doklady, ktoré majú byť podkladom rozhodnutia vo veci. 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 35) 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 56 zákona 
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č. 308/2000 Z.z. – neoprávnená retransmisia v obci Čaka proti: Obec Čaka – služby, príspevková 
organizácia, Čaka 
 
Uznesenie č. 04-10/35.277: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný 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 začína správne konanie voči príspevkovej organizácii Obec Čaka – služby, Čaka, 
vo veci možného porušenia povinnosti podľa § 56 zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu prevádzkovania 
retransmisie prostredníctvom KDS v obci Čaka bez oprávnenia a nariaďuje vo veci ústne pojednávanie 
na deň 21.6.2004 na .... hod.  
 
Úloha č. 10-290: Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania (Obec Čaka) začiatok 
správneho konania, vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril a pozve ho na ústne pojednávanie 
v tejto veci na deň 21.6.2004 o  ....... hod. 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 36) 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia § 45 zák. 308/2000 Z.z. 
z dôvodu neoprávneného vysielania televíznej programovej služby prostredníctvom KDS v obci 
Kamenná Poruba proti: Obec Kamenná Poruba 
 
Uznesenie č. 04-10/36.278: Rada pre vysielanie a retransmisiu  ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 
písm. a), g) a h) zák. č. 308/2000 Z.z. začína správne konanie voči obci Kamenná Poruba vo veci 
možného porušenia ustanovenia § 45 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu neoprávneného vysielania 
televíznej programovej služby prostredníctvom KDS v obci Kamenná Poruba, prevádzkovaného 
spoločnosťou TES Slovakia, s.r.o., Žilina s registráciou č. TKR/148 a nariaďuje vo veci ústne 
pojednávanie na 21.6.2004 o ..... hod.  
 
Úloha č. 10-291: Kancelária Rady písomne oznámi účastníkovi konania začiatok správneho konania, 
vyzve ho, aby sa k jeho predmetu vyjadril a pozve ho na ústne pojednávanie v tejto veci na deň 
21.6.2004 o  ....... hod. 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 37) 
Návrh na začatie správneho konania vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 
Z.z. z dôvodu neoznámenia zmien údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie proti 
prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/121 SATRO, s.r.o., Bratislava  
 
Uznesenie č. 04-10/37.279: 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., začína správne konanie 
proti prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/121 : 
SATRO, s.r.o. 
Polianky 9 
844 37 Bratislava  
vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu, že prevádzkovateľ 
retransmisie neoznámil Rade zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu do 15 dní odo dňa ich 
vzniku, t.j. zánik oprávnenia na prevádzkovanie telekomunikačnej siete MMDS Bratislava. Zároveň 
nariaďuje ústne pojednávanie na deň 22.6.2004 o ...... hod.  
  
Úloha č. 10-292: Kancelária Rady oznámi prevádzkovateľovi retransmisie, spol. SATRO, s.r.o., 
Bratislava, začiatok správneho konania vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. 
z. a pozve ho na ústne pojednávanie na 22.06.2004 o ....... hod. 
T: do 28.5.2004        Z: LO 
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K bodu 38) 
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie - pokuty 
SK č.: 80-PgO/O-625/2004 zo dňa 23.3.2004 
Doplnenie: Správa č. 16/2004/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza  
(dodržiavanie §  20 ods.5  zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni: 31.1.2004 – Humor.sk ) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s. r. o., Blatné, číslo licencie: T/41 
 
Rada po vykonaní všetkých procesných úkonov hlasovala najskôr o skutočnosti, či zo strany účastníka 
konania došlo k opakovanému porušeniu  § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.  
 
Ak vysielateľ opakovane poruší povinnosť, na ktorej porušenie bol upozornený, Rada podľa § 64 ods. 
1 písm. d) uloží pokutu. Rozpätie pokuty za opakované porušenie ustanovení § 20 ods. 5 zákona 
č.308/2000 Z.z. je podľa § 67 ods. 3 písm. e) pre vysielateľa televíznej programovej služby od 
20.000,- Sk do 2.000.000,- Sk. Pri stanovovaní výšky pokuty Rada postupovala podľa § 64 ods. 2 
zákona č. 308/2000 Z.z. a pokutu určila vo výške 100 000,- Sk. 
 
Uznesenie č. 04-10/38.280: 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. 80-PgO/O-625/2004, spoločnosť MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o., Blatné  

porušil 
povinnosť ustanovenú v § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. 

tým, že nesprávne uplatnil Jednotný systém označovania  v programe Humor.sk dňa 31.1.2004 o 17:30 
hod., keď uvedený program kategorizoval ako nevhodné pre maloletých do 7 rokov,  

za čo mu ukladá 
v súlade s § 64 ods. 1 písm. d/ zákona č. 308/2000 Z. z. sankciu – pokutu, určenú podľa § 67 ods. 3 
písm. e/ zákona č. 308/2000 Z. z. vo výške 100 000,- Sk, slovom jednostotisíc 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: 7000088921/8180, VS ***04, KS 6548. 
 
Úloha č. 10-293: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o uložení sankcie – pokuty a doručí ho účastníkovi konania 
(MARKÍZA – SLOVAKIA s.r.o.). 
T: do 18.6.2004        Z: PgO 
 
K bodu 39) 
Kontrolný monitoring 
Návrh na uloženie sankcie  - pokuty  
SK č.: 370-PgO/O-2181/2003 zo dňa 2.12.2003  
Doplnenie: Správa č. 88/2003/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza 
(dodržiavanie § 32 ods.12 zák. č. 308/2000 Z. z.)  
(monitorované dni:  16.10.2003 – Televízne noviny) 
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s. r. o., Blatné, číslo licencie: T/41       
 
Uznesenie č. 04-10/39.281: 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 správne 
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konanie č. 370-PgO/O-2181/2003 vedené voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s.r.o. podľa 
§ 30 písm. h/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov 

zastavuje, 
pretože odpadol dôvod konania, začatého na podnet správneho orgánu.   
 
Úloha č. 10-294: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. vydá 
písomné vyhotovenie rozhodnutia o zastavení správneho konania a doručí ho účastníkovi konania 
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., Blatné.  
T: do 18.6.2004        Z: PgO 
 
K bodu 40) 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosti č.997/74-2004, 1004/74-2004, 1029/77-2004  
(MS 2004 v hokeji, právo na krátke spravodajstvo)  
Pozn. materiál preložený z predchádzajúceho zasadnutia 
Správa o šetrení sťažností č.997/74-2004, 1004/74-2004, 1029/77-2004 smerujúcej voči STV 
Vysielateľ: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona  
 
Uznesenie č. 04-10/40.282: 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 
Právneho stanoviska k sťažnostiam č. 997/74-2004, 1004/75-2004, 1029/77-2004 začína správne 
konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia § 30 
ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s porušením povinnosti bezodkladne poskytnúť pre 
potreby spravodajstva záznam z podujatia ďalším vysielateľom len za úhradu účelne vynaložených 
nákladov spojených s poskytnutím záznamu z podujatia – MS 2004 v ľadovom hokeji v dňoch 
24.4.2004 až 3.5.2004.  
  
Úloha č. 10-295: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania (Slovenská televízia) začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné 
podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: do 28.5.2004        Z: PgO 
 
K bodu 41) 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 565/41-2004 zo dňa 5.3. 2004, sťažovateľ: fyzická  osoba  
(na vysielanie programu  DEREŠ zo dňa 4.3. 2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 565/41-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza   
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Blatné, číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 04-10/41.283:  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, postupom podľa zákona č. 152/1998 Z. z. 
preverila sťažnosť, evidovanú pod č. 565/41-2004, vedenú voči vysielateľovi Markíza – Slovakia, 
spol. s.r.o., Blatné a uznala sťažnosť v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú. 
 
Úloha č. 10-296: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok šetrenia. 
T: do 28.5.2004      Z: PgO 
 
K bodu 42) 
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Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 729/60-2004 zo dňa 26.3.2004, sťažovateľ:  STV 
(na vysielanie programu ŠPORT zo dňa  16.3.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 729/60-2004 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ 
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o., číslo licencie:  T/39 
 
Uznesenie č. 04-10/42.284:  
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 
ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. 
o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom 
v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy o šetrení sťažnosti č. 729/60-2004, 
začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., Bratislava vo veci možného porušenia  § 30 
ods. 2 písm.c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s odvysielaním spravodajského šotu s obrázkami 
v programe „Šport“ dňa 16.3.2004 o 19:54 hod. v čase predĺženia hokejového zápasu Zvolen – 
Slovan. 
 
Úloha č. 10-297: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania (MAC TV, s.r.o ) začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci 
T: do 22.6.2004      Z: PgO 
 
 
K bodu 43) 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č.952/70-2004 zo dňa 22.4.2004, sťažovateľ: právnická osoba 
(na vysielanie reklamy Becherovka zo dňa 20.4.2004 o cca 20 hod.20 min.) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 952/70-2004   smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ   
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., číslo licencie: T/39 
 
Uznesenie č. 04-10/43.285: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 952/70-2004, začína správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o., 
Bratislava vo veci možného porušenia  § 33 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním reklamy na alkoholický nápoj pred 22.hodinou dňa 20.4.2004.  
 
Úloha č. 10-298: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania (MAC TV, s.r.o.) začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné podklady 
a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: do 22.6.2004        Z: PgO 
 
K bodu 44) 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č.768/62-2004 zo dňa 31.3.2004, sťažovateľ: fyzická osoba 
(na vysielanie politickej reklamy kandidáta na prezidenta M. Bútoru zo dňa 25.3.2004 ) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 768/62-2004 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Expres 
Vysielateľ: D.EXPRES a.s., Bratislava,  číslo licencie: R/66 
 
Uznesenie č. 04-10/44.286: 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 
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„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 768/62-2004, začína správne konanie voči spoločnosti D. EXPRES a.s., 
Bratislava vo veci možného porušenia § 16 písm. c/ a § 32 ods. 10 zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom 
na § 15 ods. 5 a ods. 8 zákona č. 46/1999 Z. z., v súvislosti s odvysielaním politickej reklamy dňa 
25.3.2004 v reklamnom bloku o 14:59 hod., 25.3.2004 o 11:56 hod. a 26.3.2004 o 10:59 hod. 
 
Úloha č. 10-299: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania (D. EXPRES a.s., Bratislava) začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné 
podklady a dôkazy pre rozhodnutia vo veci.  
T: do 28.5.2004        Z: PgO 
 
K bodu 45) 
Šetrenie sťažnosti 
Návrh na začatie správneho konania  
Sťažnosť č. 953/71- 2004 zo dňa 22.4.2004, sťažovateľ: fyzická  osoba  
(na vysielanie upútavky Májové kinohity zo dňa 19.4.2004) 
Správa o šetrení sťažnosti č. 953/71- 2004   smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie   
Vysielateľ: Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 04-10/45.287: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný 
podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii 
a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., po prerokovaní Správy 
o šetrení sťažnosti č. 953/71-2004, začína správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona 
Slovenskej televízii, vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti 
s odvysielaním upútavky „Májové kinohity“ bez zohľadnenia vekovej vhodnosti programu pri jeho 
zaradení do vysielania a bez použitia jednotného systému označovania. Rada zároveň nariaďuje ústne 
pojednávanie na 22.6.2004 na ..... hod.   
 
Úloha č. 10-300: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
účastníkovi konania (Slovenská televízia) začiatok správneho konania a zabezpečí nevyhnutné 
podklady a dôkazy pre rozhodnutie vo veci. 
T: do 18.6.2004        Z: PgO 
 
K bodu 46) 
Kontrolný monitoring 
Správa č. 22/2004/TV o monitorovaní vysielania TV Považie 
(monitorované dni: 24.2. a 27.2.2004) 
Vysielateľ: ELEKTROCENTRUM TV, spol. s. r. o., číslo licencie: T/156 
 
Uznesenie č. 04-10/46.288: 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. 22/04/TV o monitorovaní vysielania                         
TV Považie z dní 24.2. a 27.2.2004 konštatovala, že v monitorovanom vysielaní vysielateľa 
ELEKTROCENTRUM TV spol. s.r.o., číslo licencie T/156 nebolo zistené porušenie právnych 
predpisov.  
 
Úloha č. 10-301: Kancelária Rady oznámi vysielateľovi ELEKTROCENTRUM TV spol. s.r.o. 
uznesenie Rady.  
T: do 28.5.2004        Z: LO 
 
K bodu 47) 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.708/58-2004 zo dňa 26.3. 2004, sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu K-Fun 
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(monitorovaný deň: 26.3.2004) 
Vysielateľ: Rádio a.s., Bratislava, číslo licencie: R/71 
 
Uznesenie č. 04-10/47.289: 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. 
708/58- 2004, vedenú voči spoločnosti Rádio a.s. a uznala ju v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. 
za neopodstatnenú v plnom rozsahu.   
 
Úloha č. 10-302: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle záverov Správy o prešetrení sťažností. 
T: do 28.5.2004        Z: PgO 
 
K bodu 48) 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 716/54-2004 zo dňa 25.3.2004, sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu KONTAKTY  
(monitorovaný deň:17.2.2004) 
Vysielateľ: Slovenský Rozhlas - vysielateľ na základe zákona 
 
Uznesenie č. 04-10/48.290: 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 v súlade so zákonom č. 152/1998 Z. z. prešetrila sťažnosť č. 716/54-2004 
zo dňa 25.3.2004 a dospela k záveru, že predmetná sťažnosť je opodstatnená.   
 
Úloha č. 10-303: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. 
a v súlade s § 19 ods. 1 zákona č. 152/1998 Z. z. oznámi sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti. 
T: do 28.5.2004        Z: PgO 
 
K bodu 49) 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č. 612/45-2004 zo dňa 8. 3. 2004, sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie programu Televízne noviny (príspevok Hľadanie riešení) 
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 04-10/49.291: 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.612/45-2004, vedenú voči spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné a uznala ju 
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.   
 
Úloha č. 10-304: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle záverov Správy o prešetrení sťažností. 
T: do 28.5.2004        Z: PgO 
 
K bodu 50) 
Šetrenie sťažnosti 
Sťažnosť č.  699/52-2004 zo dňa 21.3. 2004,   sťažovateľ: fyzická osoba 
na vysielanie  programu Televízne noviny (príspevok „Bezohľadná jazda“) 
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Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o., číslo licencie: T/41 
 
Uznesenie č. 04-10/50.292: 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. 
699/52-2004, vedenú voči spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s.r.o., Blatné a uznala ju 
v zmysle § 19 zákona č. 152/1998 Z. z. za neopodstatnenú v plnom rozsahu.   
 
Úloha č. 10-305: Kancelária Rady v zmysle § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. oznámi 
sťažovateľovi výsledok šetrenia v zmysle záverov Správy o prešetrení sťažností. 
T: do 28.5.2004        Z: PgO 
 
K bodu 51) 
Rôzne: 
 
1/ Rada sa oboznámila s materiálom „K pojmovému vymedzeniu retransmisie podľa autorského 
zákona, zákona o vysielaní a retransmisii a smernice Rady č. 93/83/EHS (uverejnenej v Úradnom 
vestníku Európskych spoločenstiev č. L 248, s. 15-21)“. Rada berie na vedomie predmetný materiál 
a konštatuje, že na otázky káblovej retransmisie na území SR je potrebné použiť právnu úpravu 
obsiahnutú v zákone č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii, príp. v autorskom zákone, a to tak 
pred ako i po vstupe SR do EÚ.  
 
Úloha č. 10-306: Kancelária Rady bude postupovať pri riešení otázok káblovej retransmisie v súlade 
s vyššie uvedeným konštatovaním Rady. 
T: ihneď        Z: LO 
 
2/ Rada sa v rámci pripomienkového konania oboznámila s návrhom Národnej tabuľky frekvenčného 
spektra (NTFS). Po analýze navrhovanej NTFS a konzultáciách so spracovateľom – VÚS B. Bystrica, 
Rada berie na vedomie predložený návrh NTFS a nemá žiadne pripomienky v pripomienkovom 
konaní.  
 
Úloha č. 10-307: Kancelária Rady zabezpečí doručenie zadávateľovi pripomienkového konania list so 
stanoviskom Rady podľa bodu 2/. 
T: do 20.5.2004        Z: TO 
 
3/ Rada sa oboznámila s uznesením výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a 
médiá č. 212 zo dňa 20. apríla 2004. 
 
4/ Rada sa zaoberala návrhom ZPC na 19. zasadnutie EPRA v dňoch 2.-4.júna 2004 v Stockholme 
a schvaľuje účasť predsedníčky V. Agócs, členky J. Žitňanskej a riaditeľa kancelárie P. Abraháma na 
tomto zasadnutí. 
 
Úloha č. 10-308: Kancelária Rady  zabezpečí ZPC obvyklým spôsobom. 
T: do 2.6.2004        Z: RZV,EOO 
 
5/ Rada sa oboznámila s čerpaním rozpočtových prostriedkov k 30. aprílu 2004 a vzala ho na vedomie. 
 
6/ Rada sa oboznámila s materiálom „Dohľad Rady nad kampaňou pred voľbami a počas moratória 
a volieb do Európskeho parlamentu a predmetný materiál schvaľuje. 
 
7/ Rada sa zaoberala otázkou mimoriadnych odmien pre členov Rady za výkon mimoriadnych prác.  
 
Uznesenie č. 04-10/51.293: Rada pre vysielanie a retransmisiu  v súlade s čl. 8 ods. 6 Štatútu Rady pre 
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vysielanie a retransmisiu schváleného rozhodnutím predsedu NR SR č. 1114 zo dňa 04.05.2001 
v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 3.marca 2004 schvaľuje výplatu mimoriadnych 
odmien pre členov Rady vo výške jednonásobku mesačnej odmeny v celkovej výške 215.500,– Sk za 
výkon mimoriadnych prác spojených predovšetkým s vypracovaním správy o stave vysielania 
a o činnosti Rady za rok 2003, s  obdobím predvolebnej kampane a moratória počas volieb prezidenta 
ako i uskutočnenými výberovými konaniami vo veci udelenia/zmeny licencií na terestriálne 
vysielanie. Výplata mimoriadnych odmien sa uskutoční vo výplatnom termíne za mesiac máj 2004.    
 
Úloha č. 10-309: Kancelária zabezpečí výplatu mimoriadnych odmien vo výplatnom termíne máj 
2004. 
T: výplatný termín máj 2004      Z: EOO 
 
8/ Rada sa oboznámila so stanoviskom k Dodatku č. 1 k Nariadeniu č. 12/2004. Rada schvaľuje 
Dodatok č. 1 k Nariadeniu Rady č. 12/2004 o spôsobe výberu správnych poplatkov v zmysle zákona č. 
145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov. Dodatok č. 1 k Nariadeniu č. 12/2004 nadobúda účinnosť 
dňom 18.05.2004.  
 
Úloha č. 10-310: Kancelária Rady zabezpečí umiestnenie predmetného Dodatku č. 1 na serveri Rady 
a tiež jeho distribúciu v tlačenej podobe pracovníkom LO a EOO. 
T: do 21.05.2004       Z: LO,EOO,RZV 
 
9/ Rada sa oboznámila s oznámením spoločnosti Rádio Nitra s.r.o., v ktorom oznamuje odstúpenie od 
zmluvy o prevode obchodných podielov na nadobúdateľa B.R. a berie späť žiadosť o udelenie 
predchádzajúceho súhlasu na prevod obchodných podielov. Rada konštatuje, že realizácia 
oznámeného prevodu 100% obchodných podielov je vo výlučnej kompetencii spoločnosti Rádia Nitra 
s.r.o. 
 
10/ Rada sa oboznámila s listom Nadácie City TV Košice a konštatuje, že nie je v jej možnostiach 
poskytnúť finančnú cenu pre festival „Zlatý žobrák“. 
Úloha č. 10-311: Kancelária Rady oznámi organizátorom predmetného festivalu vyššie uvedenú 
skutočnosť. 
T: do 20.05.2004       Z: RK 
 
11/ Rada sa zaoberala otázkou odmeny pre riaditeľa Kancelárie rady. 
 
Uznesenie č. 04-10/51.294: Rada pre vysielanie a retransmisiu v zmysle čl. 7 ods. 3 Štatútu Rady pre 
vysielanie a retransmisiu zo dňa 04.05.2001 v znení rozhodnutia predsedu NR SR č. 625 zo dňa 
3.marca 2004 schvaľuje podľa § 20 ods. 1 písm. a/ zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme odmenu riaditeľovi Kancelárie Rady podľa 
predloženého návrhu. Odmena bude vyplatená vo výplatnom termíne za mesiac máj 2004.  
 
Úloha č. 10-312: Kancelária zabezpečí výplatu mimoriadnej odmeny RK vo výplatnom termíne máj 
2004. 
T: výplatný termín máj 2004      Z: EOO 
 
12/ Rada sa oboznámila so stanoviskom k rozsudku Sžn 72/03 NS SR a po posúdení odôvodnenia 
rozsudku sa Rada rozhodla podať v tejto veci opravný prostriedok. 
 
Úloha č. 10-313: Kancelária rady zabezpečí náležitý postup vo veci Sžn 72/03 vyplývajúci z podania 
opravného prostriedku. 
T: ihneď        Z:PR,EOO 
 
13/  Rada sa oboznámila s návrhom SC dňa 3.6.2004 na konferenciu „Perspektívy digitálneho 
vysielania na Slovensku po vstupe SR do EU“ poriadaná Domom techniky Košice, SKDV, SAVS 
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a SAKT. Rada súhlasí s účasťou pracovníka kancelárie, vedúceho SKDV Ing. Ivana Kubiňáka s tým, 
že náklady na SC budú hradené z rozpočtu pre SKDV.  
 
Úloha č. 10-314: Kancelária rady zabezpečí realizáciu SC z rozpočtu SKDV obvyklým spôsobom. 
T: do 3.6.2004        Z:EOO 
 
14/ Rada sa oboznámila s termínom deratizácie a dezinsekcie sídla Rady oznámeného NOC na deň 
21.5.2004. Rada konštatuje, že oznámená deratizácia a dezinsekcia predstavuje prekážku na strane 
zamestnávateľa. 
 

*     *     * 
 
Táto zápisnica bola vyhotovená v troch rovnopisoch. 
Zapisovateľ: Ing. Peter Abrahám 
Overil: Anton Kubisch 
 
V Bratislave dňa 18.5.2004    
     

             Valéria Agócs 
       predsedníčka Rady 
          pre vysielanie a retransmisiu 

 

 40


	a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie vydáva po
	rozhodnutie:
	Rada podľa § 48 ods.7 a § 49  zákona č. 308/2000 Z. z.
	udeľuje
	spoločnosti SITY MEDIA, s. r. o., Bratislava �licenciu č. R/
	za týchto  podmienok:
	„I.
	1.    Názov programovej služby: Rádio SiTy
	2.  Doba, na ktorú sa licencia na rozhlasové vysielanie udeľ
	3.    Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
	4.    Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysiel
	5.    Jazyk vysielania: slovenský (min. 99,8 %)
	6.    Pridelená frekvencia: 107,0 MHz Bratislava
	II.
	Právne skutočnosti spoločnosti:
	1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysi
	2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysi
	III.
	1.  Podiely programových typov v bežnom mesiaci určené podľa
	1. Spravodajstvo:    min. 3,0 %
	2. Publicistika:
	1. Politická publicistika:  min. 1,0 %
	2. Ostatná publicistika:   min. 1,0 %
	3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
	1. Detské programy:   min. 3,0 %
	2. Náboženské programy:  min. 0,5 %
	3. Literárno-dramatické programy: min. 0,0 %
	4. Zábavné programy:   min. 2,0 %
	5. Hudobné programy:   min. 17,0 %
	2. Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v progr
	3. Podiel programov vo verejnom záujme v programovej službe 



	Prepínač hudba/reč M/S (D) nie
	Hodiny a dátum CT áno
	I. udeľuje


	III.
	Alternatívne frekvencie AF      áno
	II. zamieta
	podla § 49 ods. 2  písm. d\)



	Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správn
	MAC TV s.r.o.
	Brečtanová 1

	MAC TV s.r.o.
	Brečtanová 1
	II. zamieta
	podla § 49 ods. 2  písm. d\) zákona c.�



	Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správn
	MAC TV s.r.o.
	Brečtanová 1
	Brečtanová 1


	Potočná 85
	Šafárikovo nám. 7

	KABELTELSAT s.r.o.
	Pod Šípkom 1301
	Vladimír Dupkala


